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

Råderum:

Ønske: X

KFdr-006
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

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

2020

2021

2022

2023

200

200

200

200

Emne

Landsbyudvalg - driftstilskud til landsbyer

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2215100000 og F3: 6.68

Landsbyudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2019 at fremsende ønske om udvidelse af driftsbudgettet på
200.000 kr. øremærket forøgelse af grudtilskud til de 45 landsbyer/beboerforeninger.
Landsbyudvalgets udgift til grundtilskud har siden 2008 udgjort ca. 200.000 kr. pr. år, jævnfør fordelingsnøgle
fra 2008. Landsbyudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2019, at øge grundtilskuddet med 1.000 kr. pr.
landsby/beboerforening, en ekstra udgift på 45.000 kr.
På Landsbyudvalgets møde den 2. maj 2019 blev det besluttet at anvende nedenstående fordelingsnøgle til
grudtilskud fra 2020.
Landsbyer med 0-199 indbyggere (26 stk.) modtager 5.000 kr.
Landsbyer med 200 indbyggere eller derover (19 stk.) modtager 6.000 kr.
En årlig udgift på i alt 244.000 kr.
Det samlede budget for 2019 udgør ca. 295.000 kr. hvoraf grundtilskud for 2019 udgør 244.000 kr.
De resterende midler anvendes bl.a. til afholdelse af landsbyernes årsmøde, afholdelse af
landdistriktskonference, medlemskab ved Landdistrikternes Fællesråd, kørselsudgifter samt udvalgets øvrige
tiltag.

Landsbyudvalgets ønske om en budgetudvidelse på 200.000 kr. ønskes anvendt til forøgelse af grundtilskud
jævnfør nedenstående:
Landsbyer med 0-199 indbyggere (26 stk.) modtager 8.000 kr.
Landsbyer med 200 indbyggere eller derover (19 stk.) modtager 10.000 kr.
En årlig udgift på i alt 398.000 kr.

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

Funktionsområde

6.48.68 Udv. af yder- og
landdistriktsområder

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

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

Smnl. Gruppen

Region
Nordjylland

Hele landet

-126.716

-122.781

20.063

-3

-3

1

18

18

15

Vesthimmer
-lands
kommune

15

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder
(Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:
 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:
Forslaget understøtter Landdistriktspolitikken.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne:
Forslaget styrker udviklingsmuligheder for Borger- og beboerforeningerne i Landdistrikterne.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Landsbyudvalget.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen.

