Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes
særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny
lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Mål og Midler – Kultur
Fokusområder i 2014
Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus
på en række temaområder:
-

udvikling af biblioteksområdet
museumsområdet
Levende musik i Viborg Kommune
Kunst
Partnerskaber og samarbejder

Kulturudvalget har i forlængelse heraf vedtaget kulturstrategi, der udpeger hensigter, mål
og konkrete initiativer på kulturområdet. Disse indgår som væsentlige målepunkter / effektmål for kulturområdet i 2014 sammen
med de udfordringer, som kulturområdet i
øvrigt står overfor.
Viborg Byråd godkendte eventstrategi i september måned 2013.
Biblioteker
På biblioteksområdet er der fokus på kerneydelserne: udlån, informationsformidling og
kulturelle arrangementer og der arbejdes
med nye bibliotekstilbud med åbne, ubemandede biblioteker, som ventes etableret i
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2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både
centralt og decentralt.
Museer
På museumsområdet er det besluttet, at
strukturen for varetagelsen af den arkæologiske virksomhed skal forbedres.
Ansvarsområde skal revurderes og en ny
struktur skal træde i kraft 1. januar 2014. Viborg Museum indgår som væsentlig interessent i forbindelse med den nye struktur, idet
opgaverne med varetagelse af det arkæologiske ansvarsområde ønskes bibeholdt på
Viborg Museum.
Ny lovgivning på museumsområde kan medføre væsentlig ændringer i forhold til statens
tilskud til museumsområdet og Viborg Kommune vil arbejde for at fastholde statstilskud
til de museer, der pt. får statstilskud til museumsvirksomheden.
Øge engagementet af nationale og internationale billedkunstnere i Viborg Kommune.
Øge omfanget af partnerskaber og samarbejder om udvikling af kvalitet, mangfoldighed og volumen i kulturlivet.

Events
Herudover er der fokus på events, herunder
Snapstinget og Viborg Animations Festival
2014, ligesom Kulturudvalget på området
fortsat vil have fokus på, at bakke op om den
mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende
forudsætning for, at Viborg Kommune kan
være attraktiv for såvel nuværende borgere
som tilflyttere.
Regional kulturaftale
Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers,
Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat at udvikle samarbejdet mellem
kommunerne både indenfor aftalens rammer
og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor.
Byrådet har besluttet, at der igangsættes udviklingsarbejde vedrørende projekt: Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Tinghallen,
Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og
Viborg Stadioncenter)

Der udarbejdes tre til fem effektmål på
hvert politikområde. Effektmål er målbare
målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne
og samfundet.
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Effektmål i 2014-2017
Forbedring af varetagelsen af den arkæologiske virksomhed.
Ny museumslov fastsætter en række kvalitetskrav, hvilket
betyder, at Viborg Museum frem mod 2016 skal opfylde
en række kriterier frem mod 2016.

Etablering af ”åbne biblioteker” i kommunens 9 lokalbiblioteker.
Målet er at øge både tilgængeligheden til og tilfredsheden
med Viborg Bibliotekerne hos flere borgere, i forlængelse
heraf forventes både en stigning i tilfredshed og besøgs –
og udlånstal

2014

2015

2016

2017

Igangsætning og
gennemførsel af tiltag med henblik på
konsolidering og opfyldelse af forudsætninger og kvalitetskrav.

Kunststyrelsens kvalitetskrav opfyldes.

Kunststyrelsens kvalitetskrav opfyldes

Kunststyrelsens
kvalitetskrav opfyldes

Brugertilfredshedsundersøgelse (indeholdende 14 elementer)
En stigning i tilfredshed med parametrene ”oplevelser” og
”borgeroplysning”
med en samlet 5 % i
forhold til 2012 niveau.
- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med
15 % ift. 2013 niveau
samt
-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med
10 % i forhold til
2013 niveau

- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med
15 % ift. 2013 niveau
samt
-øge fysisk og elektronisk udlånstal i lokalbibliotekerne med
10 % i forhold til
2013 niveau

Brugertilfredshedsundersøgelse (indeholdende 14 elementer)
En stigning i tilfredshed med parametrene ”oplevelser” og
”borgeroplysning”
med en samlet 5 % i
forhold til 2012 niveau.
- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med
15 % ift. 2013 niveau samt
-øge fysisk og elektronisk udlånstal i
lokalbibliotekerne
med 10 % i forhold
til 2013 niveau

- Øget fysisk og virtuelt besøgstal med
15 % ift. 2013 niveau samt
-øge fysisk og elektronisk udlånstal i
lokalbibliotekerne
med 10 % i forhold
til 2013 niveau

Mer levende musik I Viborg Kommune
Øge udbuddet af levende musik med 20 % med udgangspunkt i 2012.
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Øge engagementet af nationale og internationale billedkunstnere i Viborg Kommune
Målet er at øge antallet af gæstende billedkunstnere i Viborg Kommune med 20 % med udgangspunkt i 2012.
Øget antallet af samarbejdspartnere i udviklingen af kulturtilbud og events i Viborg Kommune med udgangspunkt
i status 2012.
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Budgetramme
Budgetramme fordelt på hovedområder
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser
Resultat 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017
Folkebiblioteker
41.347
40.018
37.968
37.896
38.014
38.179
Museer
7.563
7.566
7.505
7.555
7.555
7.555
Teatre
1.737
1.843
1.717
1.717
1.717
1.782
Musikarrangementer
7.303
8.530
7.455
7.558
7.557
7.557
Andre kulturelle opgaver
24.988
23.200
27.229
24.033
24.671
25.702
Demokrati
0
0
856
856
857
857
Øvrige
128
278
275
275
275
275
I alt
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Nøgletal
Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i pct.)
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Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget
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Der er sket en sammenlægning af politikområder efter 2008. Det er baggrunden for forskellen mellem 2008 og 2009. Budgettet for politikområdet
"Kultur" er i perioden 2009 til 2017 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. Perioden
2008 til 2009 har været præget af harmonisering af de tidligere kommuners
meget forskellige tilskudsordninger og meget forskellige budgetniveauer.
Budgettet er i 2013 forhøjet med engangsbeløb på 2 gange 500.000 kr. til
mindre investeringer inden for kultur- og fritidsområdet og til investeringer
på forsamlingshuse. Budget 2014 er samlet blevet udvidet med 402.000 kr.
i forbindelse med budgetforliget 2013.
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Budgetforudsætninger
Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)
Pris (nettoudgift) i kr.
Regnskab Budget
Budget
2012
2013
2014
Folkebiblioteker
Viborg Bibliotekerne

Museer
Viborg Stiftsmuseum
Musikskole
Musikskole Viborg - antal elever

Regnskab
2012

(Pris pr. udlån)

36

Totale nettoudgifter i 1.000 kr.
Regnskab Budget
Budget
2012
2013
2014

Budget
2014

(Antal udlån)

42

42

(Pris pr. besøgende)
247
252
(Pris pr. elev)
3.994
4.167

Mængde
Budget
2013

757.000

760.000

763.000

27.241

32.241

31.668

23.100

5.552

5.535

5.501

1.346

5.376

5.609

0

1.022

5.587
-

140

1.927

1.899

1.868

12
6
14

928

1.284

690

531

12.339

10.351

1.147
526
10.442

29.013

22.963

83.066

81.435

(Antal besøgende)

238

22.488

4.151

1.346

22.000
(Antal elever)
1.346

Musikskole Viborg - Kulturskole for børn
Musiksalen
Musiksalen -arrangementer
Andre Kulturelle aktiviteter
Kulturejendomme
Lokalhistoriske arkiver
Tilskudskonti

(Pris pr. arrangement)
13.199
13.564
13.343
(pris pr. sted)
77.333
107.000
95.583
115.000
88.500
87.667
881.357
739.357
745.857

(Antal arrangementer)
146

140

(Antal steder)
12

12

6

6

14

14

Øvrige nettoudgifter
I alt
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1.091.166

952.883

946.880

-

-

-

25.410
82.149
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Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)
Totale nettoudgifter i 1.000 kr.
Regnskab Budget
Budget
2012
2013
2014
Fælles udgifter/indtægter Biblioteket
Tilskud øvrige museer
Biografer- Antal biografer - tilskud
Teatre - tilskud
Andre kulturelle aktiviteter - øvrige
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven tilskud til ferieaktiviteter
Servicejob

14.106

7.777

6.300

2.011

2.031

2.004

166

168

167

1.737

1.843

1.717

11.031

11.034

15.114

65

110

108

22.963

25.410

-103

Øvrige nettoudgifter
I alt
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29.013
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Forklaring af budgetforudsætninger
Udvikling i pris og mængde
Omkostningerne på biblioteket er kraftigt stigende målt pr. udlån fra 2012 til 2013. Det
skyldes at Viborg Bibliotekernes budget er tilført 4.740.000 kr. til afholdelse af udgifter i
forbindelse med Grunde og bygninger, Gudenåhuset og IT kontoen, som før blev administreret af forvaltningen.
Bibliotekets kvalitetsmål er at fastholde et
udlån på 725.000 fysiske enheder og øge
antallet af digitale enheder med 10 % i 2013
til 35.000 udlån. Endvidere er målsætningen
at fastholde 460.000 besøgende på Viborg
Bibliotekerne.
Viborg Museum har en lang række opgaver
udover at have med besøgende at gøre.
Blandt meget andet produktion af undervisningsmateriale, Skoletjenesten, Arkæologi
og Levende Kulturarvsspor.
Der forventes et uændret elevantal på Musikskole Viborg i 2013 og 2014 i forhold til
det opgjorte antal for 2011 og 2012.
Der forventes et lille fald i arrangementer i
Viborg Musiksal fra 2012 til 2013 fra 146 til
140. Nettoudgiften pr. arrangement er dog
nogenlunde uændret på grund af et reduceret budget.
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Væsentlige ændringer i budgettet
Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt
som grundlag for budgetlægningen.
Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014
på 500.000 kr. til større renoveringsopgaver i
forsamlingshuse.
Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014
på 500.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer
på kultur og fritidsområdet.
Der er ekstraordinært afsat 550.000 kr. i
2013 til etablering af 3 årigt ungeprojekt via
kulturbånd. De 400.000 kr. er til indretning af
”Projektet” på 3. sal af Borgerhuset Stationen
og 150.000 kr. til aktiviteterne. Der er også
afsat midler til aktiviteterne i 2014 og 2015.
Bibliotekets primære opgaver består af udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer. Biblioteket har et akkumuleret
overskud fra foregående år på 1.600.000 kr.
som bruges på et nyt bibliotekssystem i
2014.
Aktiviteter
Viborg Museum fortsætter med udviklingen
af undervisningsmateriale til folkeskoler og
ungdomsuddannelser. Museets samlinger

digitaliseres, og der udvikles fire særudstillinger om året.
Viborg Kommune driver en musikskole og en
musiksal. Musikskole Viborg har mere end
1300 elever som modtager undervisning i
musik og sang. Viborg Musiksal afholder
hvert år omkring 140 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner.
Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg
Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen
Kulturhus
Historiske arkiver
Hvolris Jernalderlandsby
Viborg Kunsthal
Kreative skoler
Borgerhus Stationen
Søndre Mølle.
Budgetforliget
Reduktioner/prioriteringskatalog:
Rammebesparelse (rest af udmeldt
ramme) i prioriteringskataloget
1.000.000 kr. som vil blive forelagt
Kulturudvalget som beslutter hvordan reduktionen skal udmøntes.
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Tværgående rammebesparelse jf.
budgetforliget. 174.000 kr.
Besparelser efter udbud af P & V
opgaver (regulering efter høring)
14.000 kr.
Samlet budgetreduktion 2014 er 1.188.000
kr.
Udvidelser:
Under andre kulturelle aktiviteter på kulturområdet er der i budgetforliget bevilliget midler til følgende 3 projekter.
Kulturby 2017. 790.000 kr.
Billboard. 300.000 kr.
Løb og Motion. 500.000 kr.
Samlet budgetudvidelse i 2014 er 1.590.000
kr.
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