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

Råderum

Ønske X

KFdr-007
Kultur- og Fritidsudvalget
Vesthimmerlands Kulturskole

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

2020

2021

2022

2023

175

175

175

175

Emne

Vesthimmerlands Kulturskole – billedkunst

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

220800 og F3: 3.63

Etablering og styrkelse af billedskolen i Kulturskolen Vesthimmerland.
Kulturskolen har et ønske om og en forpligtigelse til at tilbyde en bred palet af kreative tilbud til borgerne. Vi
har brug for at kunne ansætte andre fagligheder end musikere for at kunne etablere nye netværk og tilbud på
tværs af kunstneriske udtryk.
Det har vist sig at være svært at udvikle både billedkunst og drama i Vesthimmerlands Kommune indenfor den
nuværende budgetramme.
Kulturskolen er inde i en positiv udvikling på musikområdet med et stadigt stigende elevtal. Således er den
nuværende ramme aktiveret på musikområdet.
Kulturskolen ansøger om en udvidelse af den kommunale ramme til udvikling af Billedskole i en ny kommunal
forståelseskontekst.
Kulturskolen etablerer ”center for tværkulturel udvikling for borgere i Vesthimmerlands Kommune”.
Der søges om mulighed for at ansætte en kunstner med pædagogisk erfaring til udvikling af nye kunsttilbud.
Ligeledes kobles bestemte musiklærere på samarbejdet, så vi sikrer et tværkulturelt udviklingssamarbejde for
de to kunstarter. Snitfladen bliver institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og lignende, men kan også få en
bredere opgave i forhold til ældre, sundhed, turisme og de politikker og fokusområder, der er politisk bestemte.
Det vil være naturligt at tænke udvikling sammen med Museerne og ligeledes koble sig på de tanker, der f.eks.
ligger for udviklingen af Kulturugen specifikt samt Kulturen bredt.
Det tilstræbes at tilbyde hele arbejdsdage i forhold til at være attraktive for udefrakommende ansøgere.
På årsplan koster en Kulturskolelærer 87.400 kr. pr. arbejdsdag.
Kulturskolen ansøger om 2 dage til udvidet ansættelse af vores billedskolelærer. I alt 175.000 kr.

Det samlede budget til Vesthimmerlands Kulturskole udgør netto 4,2 mio. kr. i 2019.

Elevbetaling vil ske på vanlig vis.

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

Smnl.
Gruppen

Funktionsområde
3.35.63 Musikarrangementer

I alt kr.

(Indeholder: Vesthimmerlands

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

Kulturskole, Tilskud til ALFA

Region
Nordjylland

Hele landet

871.365

7.935

594.729

23

0

16

119

142

126

-196.834

-1.060.264

-473.470

-5

-29

-13

119

142

126

Vesthimmer
-lands
kommune

142

og Kimbergarden)
3.35.63 Musikarrangementer

I alt kr.

(Vesthimmerlands Kulturskole)

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

113

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder
(Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder:




Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for kommunens borgere.
Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning – i mindre grad ved at stille faciliteter til
rådighed.
Fremme muligheder for kommunens børn og unge.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Muligheden for at komme en reelt kulturskole nærmere.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgerne vil få muligheden for at deltage i nye tilbud under Kulturskolen i Vesthimmerlands Kommune.
Personalemæssige konsekvenser:
Øget normering.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED
Afledt ændring i taksten for området:
Elevbetaling vil ske efter samme regler som nu.

