Taastrup d. 20. sept. 2021.

HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2022-2025 fra Voksenundervisningens samråd.
På vegne af Voksenundervisningssamråd sender vi hermed vores høringssvar på budget 2022-2025 med
henblik på en besparelse på kr. 457.000 på det reducerede tilskud fra 1/3 del til 1/4 på de samlede udgifter
på almenområdet til lønninger af ledere og lærere, etablering ad internetadgang, lokaler og annoncering.
En besparelse på aftenskoleområdet vil have den konsekvens, at skolerne nødvendigvis må hæve priserne
markant. Det vil utvivlsom medføre, at nogle kursister springer fra alene af økonomiske årsager. For
aftenskolerne vil det betyde, at variationen i udbuddet vil blive mindre, fordi det vil kræve flere deltagere
på det enkelte hold at få aktiviteten til at løbe rundt. Dermed bliver gruppen, der vælger aftenskoleaktiviteterne til, forudsigelig mindre. Det vil være rigtig ærgerligt. I Høje Taastrup Kommune er der historisk en
meget veludviklet tradition for at benytte de lokale aftenskolers tilbud, og mange deltagere kommer flere
gange om ugen til forskellige aktiviteter.
Disse kommer oveni økonomisk usikkerhed på grund af cornakrisens indvirkning på den fremtidige drift.
Samtidig er vi pålagt lovgivende stigninger på lærerlønningerne.
Aftenskolerne tilbyder en lang række kurser med emner inden for kor, foredrag, sprog, madlavning, kreative fag, musik og en stor bred vifte af motionstilbud, som i nogle tilfælde er særligt tilpasset deltagere med
specifikke udfordringer. Dermed er vi i høj grad med til at bevare borgernes fysiske sundhed og forebygge
eller forhale funktionsnedsættelser. En lang række foredrag og foredragsrækker udvikler desuden interessen for samfundets udvikling og skaber et trygt miljø.
Voksenundervisningens Samråd vil derfor opfordre Høje Taastrup kommune til sammen med aftenskolerne
at udforske muligheder for gennem partnerskaber, at bruge skolerne aktivt i kommunens udvikling til
glæde for de lokale borgere. Aftenskolerne har både faglige kompetencer, erfaring og administration, der
kan håndtere f.eks. kreative aktiviteter i boligområder, fælles madlavning, udflugter for ensomme og
mange andre ting.
En aftenskole skal have en vis volumen for at fungere, og besparelser på området vil medføre en risiko for,
at de lokale aftenskoler må give op. Det har borgerne i Høje Taastrup ikke fortjent, og skal fremtidens nye
kulturhuse står tomme?
Voksenundervisningens Samråd anbefaler derfor om, at man fra politisk hold fastholder, at der ikke skal
spares aftenskoleområdet i budget 2022-2025.
Blot til info:
I jeres branding kampagne for kommunen står der bl.a.
Høje-Taastrup Kommune har sammen med Nærheden lanceret en branding-kampagne. Den skal åbne
omverdenens øjne for, at kommunen er et attraktivt sted at bosætte sig med forskellige typer bolig, job af
enhver art og et væld af fritids- og kulturtilbud.
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