Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

Råderum X

Ønske

KFrå-005
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid
2020

2021

2022

2023

-50

-50

-50

-50

Emne

Aktivitetsniveau – demografi – medlemsantal (folkeoplysende foreninger)

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2211000001 og F3: 3.73

Antallet af medlemmer i de folkeoplysende foreninger ses faldende i de senere år. Nedgangen ses både i
antallet over og under 25 år. Der ses dog en udvikling i antallet af medlemmer i 2019 – udviklingen fremgår
nedenfor.
Årligt udbetales medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger i Kommunen på baggrund af det
afsatte rammebeløb. Beløbet fordeles via et pointsystem til antallet af medlemmer under 25 år. Det vil sige –
desto færre medlemmer under 25 år, desto højere beløb udbetales pr. medlem indenfor den enkelte pointsats
og omvendt.
Rammebeløbet udgør ca. 2,216 mio. kr. i 2019.
I og med antallet af medlemmer over år ses faldende stilles forslag om en reduktion på 50.000 kr. årligt ligesom
der stilles forslag om eventuelt udarbejdelse af demografimodel på området fremfor tildeling af tilskud via
pointsystem.
En demografimodel, der både tager højde for udviklingen af området både i op og nedadgående retning. En
model der over år tilser en ligelig fordeling af medlemstilskud med afsæt i opsatte kriterier.
Nedenfor er vist en befolkningsfremskrivning af de 0-24 årige i Vesthimmerlands kommune fra 2019 og til 2029.
I perioden viser grafen et fald i antallet af borgere.
Antallet af borgere er ikke lig med antal medlemmer i de folkeoplysende foreninger, idet børn og unge kan være
medlem i flere foreninger på samme tid. Graferne er med til at vise en tendens på området, som eventuelt bør
indarbejdes i en fremtidig tildelings- og demografimodel på området. Ligesom der eventuelt skal tages højde for
en sikring af området, hvis tendensen ændres til det modsatte.
Det vil være væsentlig at kvalificere mængdeforudsætningerne i dialog med Fritidsrådet, idet særlige
aldersgrupper måske ikke i så høj grad er i målgruppen. Yderligere kan prisforudsætningerne med fordel
kvalificeres i samarbejde med Fritidsrådet og de folkeoplysende foreninger.

Antallet over år er opgjort uden medlemmer af handicapforeninger.

Reduktionsforslaget vurderes umiddelbart ikke at få konsekvens for hverken borgere eller personaler. Enkelte
foreninger vil eventuelt mærke ændringen, hvis en stor andel af foreningens medlemmer ligger indenfor en
bestemt pointsats.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Smnl.
Gruppen

Funktionsområde
3.38.73 Frivilligt
folkeoplys.
foreningsarb.

I alt kr.
Diff. pr. borger
Udgift pr. borger
(kr.)

Region
Nordjylland

Hele landet

276.374

-967.879

-209.847

7

-26

-6

59

92

72

Vesthimmerlands
kommune

66

Kilde: VIVE nøgletal - omregnet

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Besparelsesforslaget vurderes at kunne få indvirkning på Vesthimmerlands Kommunes fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Ingen
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Fritidsrådet
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

