Badeanstalten – foreningsdrevet eller udgiftshul betalt af skatteborgere?
Af Peter Nyegaard Jensen (V)
Som et levende museum har Badeanstalten i Silkeborg været drevet næsten uforandret siden
1920.
Der er vel bred enighed om, at
”Dampen” er en vigtig del af
Silkeborgs historie, men det er
beskæmmende at studere Badeanstaltens driftsøkonomi og den
millionstøtte stedet har modtaget
gennem årene.
Når tidligere byråd gennem årene vagt har pippet om mulig lukning af Badeanstalten, så har det
ikke rod i manglende respekt for den kulturhistoriske perle.
Både i tidligere og i nuværende byråd har lukningsovervejelser haft rod i, at anstaltens relativt få
brugere belaster de kommunale budgetter ud over hvad der er rimeligt.
I lighed med tidligere år måtte Silkeborg Kommune også i 2013 finansiere et større underskud.
I 2013 støttede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med en underskudsdækning på 399.000 kr. og
dertil supplerede Sundhed og Omsorg med yderligere 188.700 kr. som tilskud til pensionisters brug
af stedet. Ialt 587.700 kr. skattebetalte kroner for at holde stedet kørende.
Budgettet for 2014 er af samme størrelsesorden, hvorimod det ser endnu værre ud med budgettet
for 2015.
Naturligvis mødes effektiviseringskrav med kritik fra brugere, der måske ikke helt har forholdt sig til
omfanget af den offentlige støtte. Socialdemokarterne har talt varmt for en frivilligstrategi og bl.a.
derfor synes jeg, at det er tankevækkende, at bl.a. Rune Kristensen (S) får kolde fødder og
springer fra en indgået aftale i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Det ændrer imidlertid ikke mit syn
på, at Badeanstaltens driftsøkonomi skal forbedres.
Selvfølgelig skal Badeanstalten støttes, men det er politisk ganske uansvarligt, at der ikke tidligere
er grebet ind for at imødekomme de store akkumulerede underskud betalt af skatteborgerne.
Jeg håber den nu tilspidsede situation kan lede til en drøftelse med Foreningen Badeanstaltens
Venner eller andre som kunne have interesse i at overtage driften på foreningsvilkår.
Der skal effektiviseres alle steder og vi kan ikke være bekendt over for de andre kulturinstitutioner,
idrætsforeninger o.s.v., at Badeanstalten som en anden gøgeunge gør så kraftigt indhug i de
knappe kommunale midler.
Det kommunale tilskud behøver måske ikke begrænset til den snævreste fortolkning af
Folkeoplysningsloven, men ansvarlig økonomisk drift skal indføres på stedet.

