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Puljen til lokale initiativer - Organisatorisk placering

17/3550

Beslutningstema:
A:Beslutningssag
Organisatorisk placering af opgave vedrørende udmøntning af 
budgetforligets omprioritering af anlægspuljen ”Puljen til lokale initiativer”.

Indstilling:
Direktionen indstiller til byrådet, at 

·         midlerne fra anlægspuljen overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til 
Teknik- og Erhvervsudvalget

·         Teknik- og Erhvervsudvalget fastlægger kriterier for anvendelse af 
midlerne

·         administrationen af midlerne varetages af direktørområdet Miljø, Erhverv 
og Teknik

Sagsfremstilling:
Puljen til lokale initiativer har været administreret af Erhvervs- 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Puljens formål og kriterier var i 2017 
følgende:
 
Formålet er at give borgerne incitament til udvikling af deres lokalområde 
herunder at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter.
Hvad kan støttes: Formål der fremmer nye aktiviteter – formål der 
fremmer lokale initiativer – formål der fremmer fællesskaber
 
I forligsteksten til budget 2018 fremgår følgende: 
I anlægsbudgettet er der oprindeligt afsat 1,6 mio. kr. årligt til lokale 
initiativer. Puljen omprioriteres således, at der afsættes midler til 
forsamlingshusene (200.000 kr.) og til bedre bredbåndsdækning i 
lokalområderne (200.000 kr.). Puljen, der fremover er på 1 mio. kr. skal 
herudover anvendes til at understøtte arbejdet med at realisere 
lokalområdernes potentialeplaner, herunder arbejdet med landsbyklynger. 
 
Da der ikke længere lægges vægt på forbedring af kultur- og 
fritidsfaciliteter, synes opgaven ikke naturligt at høre til i Kultur- og 
Fritidsudvalgets regi. Tværtimod vil det være rimeligt at placere opgaven 
med at prioritere midlerne i Teknik- og Erhvervsudvalget, da puljen 
fremover er øremærket til lokalområdernes potentialeplaner. Den konkrete 
udmøntning vil så ske i arbejdet med plan- og udviklingsprojekterne. 
 
I arbejdet med potentialeplanerne kan lokalområderne lade sig inspirere af 
landsbyklyngebegrebet. Landsbyklynger er en metode til at understøtte 
nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på 
landet. I det nuværende forsøgsprojektet er det desuden ønsket, at 
borgere i flere landsbyer samarbejder om at prioritere og opstille fælles 
langsigtede mål for hele klyngen – det kan ske i samarbejde med 
kommunen.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
-
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Bilag:
Åben - Budgetforlig 2018 - Puljen til lokale initiativer
Åben - Notat - Puljen til lokale initiativer 2012 - 2017

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 05-04-2018:
Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at det ikke ser for sig, at der 
fremover kan søges om midler til projekter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2018:
Indstilling tiltrådt.
 
Jesper Ullemose (V) var fraværende. Suppleant René Haahr (V) var 
fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2018:
Udsættes, idet §17.4 udvalget anmodes om udarbejde et forslag til, 
hvordan puljen udmøntes. 
 
Afbud fra Bo Hansen (A) og Birger Jensen (V). Som suppleanter deltog Pia 
Dam (A) og Per Nykjær Jensen (V).
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