Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum X

Ønske

KFrå-006
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020

2021

2022

2023

-50

-50

-50

-50

Emne

Landdistriktsområder

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2215100000 og F3: 6.68

Landdistriktskonference/-årsmøde
Som en del af besparelsesforslagene stilles der forslag om en besparelse på op til 50.000 kr. på
Landdistriktsområdet fx. ved ikke fremover at deltage i Landdistriktskonference eller afholde årsmøde.
Til budget 2019 er der afsat ca. 0,295 mio. kr. til udvikling i landdistrikterne.
Midlerne anvendes hovedsagelig til grundtilskud til de i alt 45 foreninger i landdistrikterne. Resterende midler
anvendes bl.a. til deltagelse i landsbyernes årsmøde, landdistriktskonference samt medlemskab ved
Landdistrikternes Fællesråd.

Besparelsen vil opleves som en serviceforringelse for de ellers deltagende, hvor der som tidligere vil være
mulighed for netværksdannelse på tværs samt udveksling og opsamling af informationer.
Forslaget vurderes umiddelbart ikke at få konsekvens for hverken borgere eller personale.

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

Smnl.
Gruppen

Funktionsområde

6.48.68 Udv. af yder- og
landdistriktsområder

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

Region
Nordjylland

Hele landet

-126.716

-122.781

20.063

-3

-3

1

18

18

15

Vesthimmerlands
kommune

15

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Reduktionsforslaget kan få negativ indvirkning på Vesthimmerlands Kommunens tre fokusområder – kan være
med til at minimere følgende muligheder:
Styrke og udvikle lokaleområderne
Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning
Styrke områderne for borgerne inkl. børn og unge
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Landdistriktspolitikken – Byrådet har godkendt indsatsområder for 2019 med afsæt i Landdistriktspolitikken.
Bosætning og branding:
- det gode værtsskab
- den gode historie

Fællesskab og sam-skabelse
- samarbejde mellem landsbyer
- byudvikling - hvor er de unge? Tænk nyt - stort og småt
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Besparelsesforslaget vil opleves som en serviceforringelse for de deltagende. Der vil ikke som tidligere være
samme mulighed for netværksdannelse på tværs. Ligesom der ikke vil være samme mulighed for udveksling
og opsamling af informationer.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Landsbyudvalget
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

