Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

KFan-001
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritid

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

Marianne og Mia

2020

2021

2022

1.000

1.000

1.000

2023

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Landsbyudvalget - projektmidler

Profitcenter & F3-niveau

9205000000 og F3: 6.68

Beskrivelse:
Overløb af anlægsbevilling fra 2019.
Landsbyudvalget ønsker også fremover afsat midler til nye projekter i landsbyerne.
Der er for 2019 på baggrund af Landdistriktspolitikken valgt følgende to indsatsområder for Landsbyudvalgets
arbejde (godkendt på BY 13/12-2018):
Bosætning og branding
- det gode værtsskab
- den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- samarbejde mellem landsbyer
- byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt

Borger- og beboerforeningerne kan ansøge om midler fra puljen én til to gange årligt.
Landsbyudvalget ønsker fortsat at kunne understøtte ildsjælenes arbejde. Det er erfaringen, at midlerne
genererer yderligere midler til kommunen. Midlerne kan anvendes i samspil med øvrige puljer – eks. LAGmidler.
Der søges om anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.
Ingen afledt drift.

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 er med afsæt i Landdistriktspolitikken. Anført i beskrivelsen.
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

