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

Råderum:

Ønske: X

KFdr-004
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

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

2020

2021

2022

2023

250

250

250

250

Emne

Udfasning af 25 års reglen

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2211000001 og F3: 3.74

Der søges om 250.000 kr. årligt til yderligere udfasning af 25 årsreglen.
For nuværende reduceres foreninger i deres lokaletilskud for medlemmer over 25 år, idet
Folkeoplysningsloven giver kommunerne mulighed for at nedsætte foreningens lokaletilskud forholdsmæssigt
ud fra andelen af medlemmer over 25 år.

En fuld udfasning skønnes at koste 700.000 kr. årligt. Det fulde beløb medtages dog ikke for nuværende, idet
endeligt overblik over ”konsekvenser” af evt. indgåede særaftaler endnu ikke kendes, jævnfør BDO analyse på
lokaletilskudsområdet
Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat 500.000 kr. til en begyndende udfasning. Beløbet er som en
midlertidig ordning for 2019 fordelt forholdsmæssigt.
(Der kan bl.a. være indgået særaftaler med enkelte foreningsklubber, der modtager lokaletilskud med
reduktion for antal medlemmer over 25 år).
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Smnl.
Gruppen

Funktionsområde

3.38.74 Lokaletilskud

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

Region
Nordjylland

Hele landet

965.865

1.068.379

1.887.280

26

29

51

184

182

159

Vesthimmer
-lands
kommune

210

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder
(Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget understøtter Vesthimmerlands Kommunes fokusområde Vores liv – det sunde, fysiske og mentale liv
for borgerne.
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

