Reduktion driftstilskud Yxengaard
Overordnet type:
Budgettype:
Udgiftstype:
Udvalg:
Sektor:
Serviceområde (valgfrit):
Kontonr.:

DRIFT
Reduktionsforslag kat. A
Serviceudgift
BFU
Sektor Fritid
Serviceområde Fritid
3644205501

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)
Budget ændring

2021
-0,200

2022
-0,400

2023
-0,400

2024
-0,400

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Reduktionsforslag vedrører opsigelse af aftale med Foreningen Yxengaard svarende til
0,400 mio. kr.
Forvaltningen har modtaget et bekymringsbrev fra foreningen Yxengaard samt udtalelse
fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, der har været forelagt Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget.

Beskrivelse
Foreningen Yxengaard fungerer som et offentlig/privat partnerskab indgået mellem
Naturstyrelsen, Hjørring Kommune, foreningen Yxengaard og Yxengaard Aps.
Sidstnævnte drifter stedet for foreningen Yxengaard.
Lokaliteten består af en lille landsby med forskellige historiske og primitive værksteder,
opholds- og overnatningsfaciliteter.
Med budget 2020-2023 besluttede byrådet at prioritere 0,400 mio. kr. til driftstilskud til
Yxengaard i forbindelse med indgåelse af aftale med foreningen og dermed sikre, at
lokaliteten kunne opretholdes og at muligheden for at benytte stedets tilbud blev
bibeholdt.
Hvis aftalen med Yxengaard opsiges og driftstilskuddet på 0,400 mio. kr. bortfalder
forventes det derfor, at Yxengaard ikke i samme omfang vil kunne fortsætte sine
nuværende aktiviteter.
Driftstilskuddet skulle først og fremmest sikre, at faciliteten kunne bevares, så stedets
muligheder for aktiviteter fortsat var tilstede for både private og offentlige aktører. For at
faciliteten kunne opretholdes, skulle der overordnet set bruges en del af driftstilskuddet
på ressourcer til drift og vedligehold af stedet, herunder dagligt opsyn og administration
af aftaler m.m.

Desuden er driftstilskuddet med til at dække udgifter til:

SKOLEAKTIVITETER
Åben Skole tilbud med fokus på elever med særlige behov
I den sammenhæng tilkendegiver Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, at den
Åbne Skole er en del af Ungegarantien og har til formål at understøtte, at alle elever
møder mere praksisfaglighed i undervisningen bl.a. gennem forpligtende samarbejder
med foreninger og virksomheder som Yxengaard
Alt efter de enkelte skolers behov kan skolerne ligeledes benytte stedets øvrige
tværfaglige læringsforløb bl.a. indenfor historieformidling, håndværk og social træning.
FRILUFTSAKTIVITETER
Yxengaard kan som udgangspunkt benyttes af alle, når Yxengaard ikke har kalender
fastlagte aktiviteter.
Friluftsliv har generelt en stor samfundsmæssig værdi. Det er med til at udvikle sociale
relationer, at styrke folkesundheden, at bidrage til integration og ikke mindst give
naturoplevelser. Det kan få os til at føle ansvar for naturen og lyst til at passe på den.
Hvis aftalen med Yxengaard opsiges, vil det dermed ikke i samme omfang være muligt
at gennemføre de beskrevne Åben Skole aktiviteter samt friluftsaktiviteter.
Forvaltningen har modtaget et bekymringsbrev fra foreningen Yxengaard samt udtalelse
fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, der har været forelagt Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget.

