Favrskov Kommune

Budget 2020

Driftsforslag
Nr.
R-601
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag

Forslag

X

Lokaletilskud

Politikområde 602 Folkeoplysning
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Kultur- og Fritidsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Der foreslås en budgetreduktion på 30.000 kr. på lokaletilskudsbudgettet i 2020 og 60.000 kr. i overslagsårene.
Reduktionen foreslås med henblik på at tilpasse budgettet til de foreninger, der på nuværende tidspunkt er bevilliget lokaletilskud.
I 2020 er der afsat 1,296 mio. kr. til lokaletilskud til foreningernes egne/lejede lokaler.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
En budgetreduktion på 60.000 kr. vil ikke få betydning for de foreninger, der modtager lokaletilskud i dag. Selvom budgettet reduceres, vil der fortsat være mulighed for at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til
foreninger i et vist omfang.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
2020
Driftsudgifter
Driftsindtægter

-30

2001

2021 2002
-60

2022
2003
-60

2004
2023
-60

Favrskov Kommune

Budget 2020

Driftsforslag
Nr.
R-602
Reduktionsforslag
Udvidelsesforslag

Forslag

X

Reduktion i rammebeløb til Kulturinitiativer

Politikområde 603 Det kulturelle område
Udvalg

Tiltag (sæt x)

Kultur- og Fritidsudvalget

Strukturændring

Serviceændring

Effektivisering

Andet

X

Beskrivelse af forslag:
Det foreslås at reducere budgettet til Kulturinitiativer med 530.000 kr. i 2020 og 500.000 i overslagsårene. Der er
i 2020 afsat et budget til Kulturinitiativer på 663.000 kr.
Kulturinitiativer anvendes dels til indkomne ansøgninger fra borgere, som skal være på minimum 20.000 kr., og
dels til særlige indsatser, aktiviteter eller events besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget. Kulturinitiativer er inden
for de seneste to år bl.a. anvendt til teaterprojektet ”Spådommen om Høje Stene”, ”Åndehuller” et projekt i forbindelse med Billedkunstens dag, teaterforestillinger på plejecentre, samtalesaloner i kulturhusene, ”Sange til
verden” og Livets Vand”, to projekter i forbindelse med Europæisk Kulturregions Festival, sommerskole i Hinnerup og ”Spil Dansk” dagen. Der er desuden givet tilskud til vådsikring af arkivalier og ”Kunst i Favrskov” gældende for en 3-årig periode.
Der er stor variation fra år til år i forhold til, hvor stor en del af budgettet, der anvendes til ansøgninger fra borgerne. Der er hidtil ikke indkommet ansøgninger svarende til det afsatte beløb.
Fra 2018 er der indført en ny forenklet ansøgningsprocedure med halvårlige ansøgningsrunder. De foreløbige
erfaringer er, at mængden af ansøgninger til Kulturinitiativer er svingende.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der er stor variation fra år til år i forhold til, hvor mange ansøgninger, der kommer til Kulturinitiativer.
Det foreslås, at beløbet reduceres med 530.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i overslagsårene.
En budgetreduktion på denne størrelse vil medføre et reduceret tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen og
vanskeliggøre igangsættelse af nye større kulturaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
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