Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Emne
Profitcenter & F3-niveau

Råderum

Ønske

X

BFdr-010
Børne og Familieudvalget

Børn i Bevægelse
2020

2021

2022

2023

+200

+200

+200

+200

Tilbagerulning af besparelse fra 2019 på serviceniveau af BIB
04.62.84 Børn i Bevægelse

Beskrivelse:
Forslag fra Den Konservative byrådsgruppe:
Vi ønsker besparelsen fra 2019 på serviceniveauet af BIB (børn i bevægelse) rullet tilbage.
Børn i Bevægelse har i 2018 et budget på 4,925 mio. kr. inkl. budget til vederlagsfri fysioterapi og
genoptræningsplaner. Målgruppen for Børn i Bevægelse er alle børn og unge i Vesthimmerlands Kommune,
da teamet både arbejder indenfor almen- og specialområdet.
Børn i Bevægelse har i dag en række opgaver, som kan undlades fremover, da disse ikke er lovpligtige.
Disse opgaver er:
- Gymnastik- og træningshold i samarbejde med Aars Gymnastikforening og Aars Svømmeklub, 8 timer
pr. uge (ca. 45 børn)
- Sund i naturen, 6 timer pr. uge (starter først 1/8 2018)
- Forældreundervisning (for de der ikke deltager på FIV), 1 time pr. uge (166 forældre i 2018)
- Sansemotoriske iagttagelser af nye 0. kl., 3,5 time pr. uge (ca. 300 børn)
Samlet kan der reduceres med ½ fuldtidsstilling, svarende til 200.000 kr. Besparelser på Børn i Bevægelse vil
være besparelser på de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i Vesthimmerlands Kommune.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Ingen akutelle nøgletal.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Er i overensstemmelse med fokusområde bosætning og børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Vesthimmerlands Kommune vil fremstå som en kommune som prioriterer børnefamilierne.
Konsekvenser for service til borgerne:
Serviceniveau ”rulles tilbage” til 2018-niveau.
Personalemæssige konsekvenser:
Tilførsel af 0,5 stilling
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
 MED Børn i Bevægelse
 Handicaprådet
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen ændring.

