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

Råderum:

Ønske: X

KFdr-003
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

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

2020

2021

2022

2023

420

420

420

420

Emne

Bevæg Dig For Livet - Senior

Profitcenter & F3-niveau

2225000000 og F3: 3.75

Beskrivelse:
Der søges om driftsmidler på 420.000 kr. årligt til fortsættelse af det nuværende projekt Bevæg Dig For Livet
(BDFL) – Senior.
Projekt BDFL – Senior er et tværgående projekt, hvor der er indgået partnerskabsaftale om projektet mellem
Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, DGI, DIF og DAI. Projektet er på landsplan støttet af
Nordeafonden, TrygFonden, DIF, DAI og DGI.
I BDFL – Senior er der fokus på at aktivere flere danskere i aldersgruppen 60+ gennem flere målrettede tiltag.
Visionen bag projektet er en forebyggelsestankegang – at få aktive og sunde borgere. I projektet har der været
gode erfaringer med følgende aktiviteter:









Gang
Floorball
Fodbold
Fitness
Tennis
Idræt om dagen
Bordtennis
Banko Walk

Projektets aktiviteter styrker såvel fysisk som mental sundhed.
Projektet er forankret med projektleder i Kultur- og Fritid. Aftaleperioden forløber 1. maj 2017 og er netop
forlænget til ultimo 2019. Fra central side blive der evt. mulighed for en projektforlængelse.
Midlerne søges på baggrund af succes til forsættelse af projektet med 370.000 kr. til løn (30 timer ugentligt) og
50.000 kr. til aktiviteter.
Alternativt med 250.000 kr. (20 timer ugentligt) og 50.000 kr. til aktiviteter eller en indsats på tværs af
fagområder med delt finansiering fx mellem Kultur og Fritid og Sundhed.

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

Funktionsområde

3.38.75 Fritidsakt. uden
for folkeopl.loven

I alt kr.

Region
Nordjylland

Hele landet

-91.076

247.482

Diff. pr. borger

-2

7

-6

Udgift pr. borger (kr.)

16

6

19

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

Vesthimmerlands
kommune

-205.646
13

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder
(Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget har særligt indflydelse på fokusområdet: Vores liv – forslaget tager afsæt i det sunde, fysiske og
mentale liv for borgerne – særligt for seniorer.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Samarbejder på tværs med Sundhed vil ikke på dette område blive løftet.
Konsekvenser for service til borgerne:
Tidligere gennemførte og nye planlagte aktiviteter vil ikke længere kunne gennemføres for borger.
Personalemæssige konsekvenser:
Ved fortsættelse af projektet kan projektleder forsætte i sin stilling – øget normering.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

