Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

ØKan-012
Økonomiudvalget
Direktionen

Hans Jørgen Møller

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

700

0

0

0

700

133

133

133

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år

0

0

0

0

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Ny hjemmeside

Beskrivelse:
Den nuværende hjemmeside www.vesthimmerland.dk lever ikke op til den nugældende standard.
Der ønskes afsat 700.000 kr. til udarbejdelse af en ny hjemmeside og efterfølgende investeringer i årene
2021-2023..
Der henvises til vedlagte bilag.
Budgetønske
2020
2021
2022
2023
Beløb i 1.000 kr.
Ny hjemmeside
500
0
0
0
Program til at gøre pdf-dokumenter
70
60
60
60
webtilgængelige
Program til at gøre blanketter
73
23
23
23
webtilgængelige
Program til at gøre videoer
50
50
50
50
webtilgængelige
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Det kan have konsekvenser for vores image – Dårlig sag for kommunen, hvis kommunens
selvbetjeningsløsninger og hjemmeside ikke kan bruges af alle borgere. Som kommune kan vi ikke tillade os
at sortere nogle fra – alle borgere er ligeværdige.

Konsekvenser for service til borgerne:
Tilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal anvende på websteder, så de kan anvendes
af alle brugere med handicap. EU-Rådet har godkendt et direktiv, der ensretter kravene om digital
tilgængelighed på hjemmesider og mobilapplikationer (apps). Det forventes, at der i år 2020 vil være 120 mio.
borgere i EU med den ene eller anden form for handicap. Direktivet skal sikre, at de 120 mio. borgere kan
deltage i samfundslivet som i stigende grad foregår på nettet. Indtil nu har der været forskellige regler
omkring digital tilgængelighed i de enkelte EU-lande. Niveauet har været lavt på tværs af EU, og det skal
hæves med det nye direktiv.

Personalemæssige konsekvenser:
Der forventes ingen normeringsmæssige konsekvenser af projektet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Det kan ikke udelukkes, at de nye bestemmelser kan påvirke den enkelte medarbejder (arbejdsvilkår m.v.)
hvorfor høring bør ske på det administrative område.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen betydning

