
Lokaludvalget  21-10-2020

Evaluering af lokaludvalgets anlægspulje 2020  

Beslutningstema
Drøftelse af udmøntningen af lokaludvalgets anlægspulje i 2020

Indstilling
Direktionen indstiller til Lokaludvalget, at 

 Drøfte forløbet og komme med input til udmøntningen i 2021.

Sagsfremstilling
Den 15. april 2020 besluttede Lokaludvalget en model til uddeling af midler fra Lokaludvalgets 
anlægspulje på 2 mio kr. Det blev også besluttet at evaluere modellen i 2020 og 2021. 

Modellen blev godkendt på Økonomiudvalget den 21. april 2020 med følgende bemærkning.
Modellen er ” Godkendt, idet udvalget opfordrer Lokaludvalget til fremadrettet at være opmærksom 
på, hvorvidt man med fordel:

- kan stille krav om, at ansøgninger skal rumme en egenfinansiering
- kan arbejde med faste ansøgningsfrister
- kan stille krav om, at ansøgere skal organiseres og etablere vedtægter.
-

Derudover præciserede Økonomiudvalget den 23. juni 2020, ”at der ikke gives tilskud til 
efterfølgende drift”.

Lokaludvalget skal evaluere ”Anlægspuljen 2020” ved en gennemgang af de fire valgte projekter 
og ud fra følgende overskrifter:

- ansøgningsprocessen
- efterfølgende drift
- lokal forankring og organisering

Administrationen anbefaler, at der i 2021 benyttes en nærmere fastsat ansøgningsfrist i første 
kvartal 2021. Det vil give administrationen mulighed for at gennemføre en sagsbehandling i de 
relevante myndighedsområder forud for den politiske behandling af ansøgningerne.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Beslutning i Lokaludvalget  den 21-10-2020
Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at puljen i 2021 udmøntes efter samme model 
som i 2020, dog med en fast årlig ansøgningsfrist.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O) og Susanne Gustenhoff (Ø), stedfortræder Jesper Kiel (Ø).

Afbud:
Dorthe Ullemose
 Susanne Gustenhoff
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Beslutning i Økonomiudvalget  den 17-11-2020
Godkendt, idet udvalget fortsat opfordrer Lokaludvalget til at være opmærksom på de tre principper 
i forbindelse med vurderingen af ansøgninger.
Afbud fra Birger Jensen (V) og John Arly Henriksen (A). Som suppleant deltog Lars Erik 
Hornemann (V) og Torben Frost (A).

BILAG:
1 - 
4959543

Åben Godkendte kriterier for Lokaludvalgets anlægspulje 
2020

(227876/20) (H)
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