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

Råderum:

Ønske: X

KFdr-001
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

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

2020

2021

2022

2023

250

250

250

250

Emne

Kulturugen

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2209200001 og F3: 3.64

Kultur- og Fritidsudvalgets opstillede effektmål er.
”En kulturuge inspirerer børn, unge og ældre til at tage del i de lokale fælleskaber. Vi ønsker
derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere end i 2018.”

Kulturuge 10 – 2019, under overskriften ”Aha! – når kulturen rykker ud”, er netop afholdt med stor succes, hvor
bl.a. skole- og dagtilbudsområdet har bidraget væsentligt.
Evalueringen af Kulturuge 10 – 2019 fremlægges som et særskilt punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets
dagsorden den 6. juni 2019.
Kulturugens mange forskellige aktører, herunder det lokale frivillige kulturliv har spillet en væsentlig rolle i
realisering af ugens form og indhold. Der er etableret nye samarbejder og nye relationer på nye areaner– med
det mål for øje at skabe fællesskab, engagement og de gode oplevelser. Herudover at få de gode fortællinger
om Vesthimmerlands Kommune som et attraktivt sted at bo, med ”kulturen i centrum” synliggjort.
Fra det medvirkende Erhvervsliv, som aktør, lyder det, at samarbejdet og de gode aktiviteter/oplevelser giver
værdi. Man ønsker at være med igen.

På baggrund af positiv evaluering af såvel åbnings- som øvrige større arrangementer med stor geografisk
spredning af den senest afholdte Kulturuge, er det nødvendigt at afsætte yderligere 250.000 kr. årligt til
gennemførelse og afholdelse af Kulturugen.
Kulturugen har i 2019 været begunstiget med et sponsorat, som ikke nødvendigvis kan forventes de
kommende år.

Det samlede budget til området udgør 100.000 kr. i 2019.

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

Funktionsområde

3.35.64 Andre kulturelle
opgaver

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

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

Region
Nordjylland

Hele landet

-3.957.195

-3.303.967

-5.026.147

-107

-89

-135

169

151

198

Vesthimmerlands
kommune

62

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder
(Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er medvirkende til at styrke og løfte alle Kommunens oplistede fokusområder. En Kulturuge, der
inspirerer børn, unge og ældre til at tage del i de lokale fællesskaber, herunder virksomheder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Sundhed – herunder ældre og handicap samt Børne- og skoleområderne.
Konsekvenser for service til borgerne:
Uden ekstra midler vil Kulturugen ikke kunne gennemføres med fuld effekt i forhold til de opsatte politiske mål.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

