Driftsforslag til budget 2019-2022 - Effektivisering

Titel på forslag

NR: E 1.2.2.4

Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde mv.

Udvalg:

Økonomiudvalget

Politikområde:

Budgetpuljer

Aktivitetsområde:

Tværgående Budgetpuljer

Delområde:
Overordnet beskrivelse
Aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde, mv., er i løbet af årene indgået med noget forskellige
forudsætninger. I den nuværende praksis findes der aftaler om kommunale tilskud uden ”udløbsdato” og
uden praksis om opfølgning på om tilskuddet er tilstrækkeligt til opfyldelse af tilskuddets formål.
Med dette forslag foreslås en ensartet praksis, hvor alle aftaler om kommunale tilskud bliver indgået med
Byrådet fra 1 og op til 4 år, med et fast årligt beløb uden løbende pris- og lønregulering (pl-regulering).
Hermed indgås aftaler om tilskud indenfor en begrænset periode (Byrådsperioden), og det ”rigtige”
tilskudsbeløb er kendt af begge parter (da tilskuddet ikke løbende pl-reguleres) i hele aftalens varighed.
En ensartet praksis vil medføre et effektiviseringskrav til tilskudsmodtagerne. Et effektiviseringskrav der
allerede hviler på den øvrige kommunale organisation i øvrigt. Men også en mulighed for løbende, at få
vurderet tilskuddets størrelse ift. formålet.
Effektiviseringen svarer for Halsnæs Kommune til pl-reguleringen efterhånden som aftalerne tilpasses. Er
der eksempelvis tilskud for 5 mio. kr. pr. år i 2018-niveau, svarer pl-reguleringen til 115.000 kr. det første
år, 232.645 kr. år to, 352.996 kr. i år tre og 476.115 kr. i år fire.
Der skal gøres opmærksom på, at siden overslagsårene ikke fremskrives ”forskudt”, men svarer til det
førstkommende år, er effektiviseringen kun mulig at indarbejde på baggrund af det første år.

Driftsforslag - Beløb angivet i 1.000 kr. (2019-priser)
+ udvidelse / - reduktion

2019
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2021
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Ændring til budget i alt
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-115

-115

Ændring til budget på delområde

-115

-115

-115

Ændring i budget på andre politikområder (Se specifikation)

Korrigeret budget på delområde – før ændring
Korrigeret budget på delområde – efter ændring
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Servicerammen
Forslaget påvirker servicerammen fuldt ud.
Beskrivelse af forslag
Eksempler på modtagere af kommunale tilskud:









Gjethuset (Fonden og Teater). Der er indgået tre-årig aftale. Her står eksplicit a) at aftalen p/lreguleres og b) at aftalen genforhandles foråret 2019. Men, at Byrådet kan ændre aftalen før tid for
nødvendig afbalancering af kommunens budget.
Mindre foreninger på kultur- og idrætsområdet såsom Melby Mølle, Frv. Musikfestival,
Lokalradioerne etc. Her er i hovedsagen tale om mindre tilskud, hvor der ikke er fastsat en
”stopdato”.
Færgen Columbus. Kræver ændret aftale med Frederikssund Kommune.
Kystbeskyttelseslag. Der udbetales tilskud til 3 ”kystlag” på baggrund af 3 forskellige aftaler. Det er
fx på generalforsamling i 2014 i det ene ”kystlag” med kommunens deltagelse vedtaget, at
kystlaget PL-reguleres. Et andet ”kystlag” p/l-reguleres ikke. Et tredje har indgået en 10-årig aftale
med et fast tilskudsbeløb.
Frivilligcentret. I en sag fra januar 2018 har Byrådet bekræftet at tilskuddet pl-reguleres.
Kulturelt Samråd. Her indgås løbende nye aftaler. Tilskuddet er ikke p/l-reguleret.
Juletræsbelysning. Årligt tilskud til Frederiksværk og Hundested Handelsstandsforening. Tilskuddet
er ikke p/l-reguleret.

Den udmeldte fremskrivningsprocent til pl-regulering på øvrige tilskud (art 5.9) er til budget 2019-2022 på
årligt 2,30 pct.
Effektiviseringsforslaget påvirker ikke lovregulerede tilskud som Lokaletilskud og Aktivitetstilskud.
Specifikation af driftsforslag – Beløb angivet i 1.000 kr. (2019-priser)
+ udvidelse / - reduktion

2019

2020
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Ændring til budget i alt

-115

-115

-115

Drift

-115

-115

-115

Konsekvenser for borgerne
Bedre budgettering hos foreninger, fonde mv., da tilskuddets størrelse pr. år er beskrevet i aftalen med
kommunen.
Budgethåndtaget danner grundlag for kommende genforhandlinger af aftaler.
Konsekvenser for personale
Det bliver lettere at administrere aftaler om tilskud, da tilskuddets størrelse er beskrevet i aftalen.
Beskrivelse af implementering og opfølgning
Genforhandling af aftaler om kommunalt tilskud kan påbegyndes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.
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Arbejdsgruppe og tovholder
Der er ikke oprettet en arbejdsgruppe. Håndtaget skal håndteres som Byrådets beslutning om praksis for
tilskud til foreninger, fonde mv.
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