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Kommunal grundkapital

Beskrivelse:
I henhold til budgetaftale for 2019 er der i 2020 og overslagsårene afsat 5,0 mio. kr. årligt.
Som kommentar til ØKan-003 i budgetaftalen for 2019 fremgår:
ØKan-003 Kommunal grundkapital almene boliger
Der er godkendte projekter, der igangsættes i 2019. Disse projekter er der bevilget grundkapital til.
I de kommende år prioriteres ”Klokkelyngen” og projektet ”Aalestrup - lokalbyer og landsbyer”, der er ansøgt
af Aars Boligforening. Udbetaling af grundkapital forventes først at ske tidligst i 2020.
Grundkapitaltilskuddene ses som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for
den samlede ramme mellem årene.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Vi vil støtte flere fællesskaber for dem, der i dag føler sig udenfor
Det mål vil vi nå ved at:

Lave boliger der passer til de kommende generationer af ældre - måske i privat regi - med fokus på adgang til
netværk og fælles faciliteter.

Sørge for at der bliver lavet fleksible boliger til borgere med fysiske/psykiske handicaps.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Skal ikke i høring i MED.
Skal i høring hos Ældre- og Handicaprådet (etablering af almene boliger i Boligforenings regi) og i Ungerådet
(ungdomsboliger).
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen betydning

