Magistraten

Punkt 8.

Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge
kunstnere og uddannelsessøgende. Tillægsbevilling
2021-015571
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til udmøntning af
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til kulturinstitutioner (5,0 mio. kr.)
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til unge kunstnere (2,0 mio. kr.)
- aktivitetsforslag vedr. genopstartspakke til uddannelsessøgende, ensomhed (2,0 mio. kr.).
Ole Risager kan ikke anbefale indstillingen.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Budgetforligspartierne, at byrådet godkender, at der
herudover afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til foreningsaktiviteter målrettet ældre borgere. Endvidere indstilles,
at det samlede beløb på 9,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Mads Sølver Pedersen deltog ikke i drøftelsen i Budgetforligspartierne.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne besluttede i mødet den 8. februar 2021 at etablere flere COVID-19genopstartspakker. Der er til formålet afsat i alt 15,0 mio. kr., og rammen fordeles således:







Kulturinstitutioner: 5,0 mio. kr.
Unge kunstnere: 2,0 mio. kr.
Aktiviteter der understøtter detailhandel, restauranter, caféer mv. 4,0 mio. kr.
Varmestuer og socialt udsatte: 1,0 mio. kr.
Aktiviteter i oplandsbyer: 1,0 mio. kr.
Uddannelsessøgende, ensomhed: 2,0 mio. kr.

Sundheds- og Kulturudvalget er ansvarlige for at fremsætte forslag til udmøntning af midler vedr.
kulturinstitutioner (5,0 mio. kr.), unge kunstnere (2,0 mio. kr.) og uddannelsessøgende (2,0 mio. kr.).
Sundheds- og Kulturforvaltningen har været i dialog med en række interessenter, og har modtaget en lang
række forslag til udmøntning af midlerne. Fælles for forslagene er bl.a., at der er tale om lokale og
borgerrettede aktiviteter, som kan realiseres i løbet af 2021, og som har fokus på genstart.
Sundheds- og Kulturudvalget har i mødet den 1. marts 2021 haft første drøftelse af udmøntning af
genopstartspakkerne. Som opfølgning på denne drøftelse er der udarbejdet notater med forslag til
udmøntning af hver af de tre genopstartsområder jf. bilag.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Fritid og Landdistrikt
03.38.70 Fælles formål
Genopstartspakker
Uddannelsessøgende, ensomhed........................................................
Foreningsaktiviteter målrettet ældre borgere .......................................

2.000
500

0
0

I alt sektor Fritid og Landdistrikt ......................................................

2.500

0

Genopstartspakker
Kulturinstitutioner ..................................................................................
Unge kunstnere. ...................................................................................

5.000
2.000

0
0

I alt sektor Kultur og Bibliotek ..........................................................

7.000

0

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter ............................................

9.500

0

Finansering:
Kassebeholdning ..................................................................................

-9.500

Sektor: Kultur og Fritid
03.38.64 Andre kulturelle opgaver
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Bilag:
Aktivitetsforslag vedr. genstartspakken til kulturinstitutioner (5 mio.kr.)
Aktivitetsforslag vedr. genstartspakken for unge kunstnere og talenter (2 mio. kr.)
Aktivitetsforslag til genopstartspakke for uddannelsessøgende (2 mio. kr.)
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