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

Råderum

Ønske X

KFdr-008
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

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

2020

2021

2022

2023

48

48

48

48

Emne

Øget driftstilskud til Vesthimmerlands Museum – afledt af evt. huskøb

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

2205000000 og F3: 3.60

Med afsæt i ansøgning fra Vesthimmerlands Museum søges om øget driftstilskud på 50.000 kr. årligt (brutto).
Midlerne søges konkret til drift af Søndergade 42 og fordre dermed køb af denne naboejendom.
Ønsket skal derfor ses i sammenhæng med anlægsønsket fra museet på 1,7 mio. kr. (KFan-104).
Budgettet til tilskud til museer udgør ca. 8,149 mio. kr. for 2019.
Vesthimmerlands Museum har netto modtaget 3,128 mio. kr. i driftstilskud i 2019, svarende til brutto 3,293
mio. kr.
Driftsønsket på 50.000 kr. brutto svarer til 47.500 kr. netto.
Ansøgningen er vedlagt som særskilt bilag.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Smnl.
Gruppen

Funktionsområde

3.35.60 Museer

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

Region
Nordjylland

Hele landet

2.298.973

1.787.685

4.146.392

62

48

112

163

177

113

Vesthimmer
-lands
kommune

Kilde: VIVE nøgletal – omregnet
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Beskrivelsen nedenfor tager afsæt i anlægsønskets beskrivelse.
Forslaget tager ikke direkte afsæt i kommunens tre fokusområder, men indirekte har opretholdelse af
kommunens kulturinstitutioner – her museet – indflydelse på både borgers liv, kommunens vækst og vores
børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
For nuværende ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Opretholdelse af kommunens museer fremmer Kulturoplevelser hos borgerne i og uden for kommunen.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

225

