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Fordele og ulemper ved decentrale anlægspuljer
til udmøntning i fagudvalg
I forbindelse med arbejdet med investeringsplanen bør der indgå overvejelser omkring
anvendelsen af decentrale puljer, hvor fagudvalgene selv udmønter midlerne uden
godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
På nuværende tidspunkt arbejdes med følgende decentrale puljer.






Lokal udviklingspulje – Økonomiudvalget – 1 mio. kr. i 2020 – inklusiv forslået
overførelse fra 2019.
Pulje til klima og miljø – Økonomiudvalget – 3,2 mio. kr. i 2020
Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Fritids- og kulturudvalget – 2 mio. kr. i 2020.
Teknisk anlægspulje - Teknisk udvalg – 3,1 mio. kr. i 2020.
Pulje til stier og skilte i det åbne land - Plan- og miljøudvalget 1,3 mio. kr. i
2020.

Fordelen ved sådanne puljer er, at de enkelte fagudvalg har mulighed for at agere på en
fleksibel og agil måde i forhold til eksempelvis ønsker fra lokale foreninger mv., idet der
ikke skal afventes endelig bevillingsmæssig godkendelse i Økonomiudvalget og
Byrådet, når, først bevillingen er frigivet.
Omvendt er ulempen primært, at udmøntningen af disse puljer kan risikere at ske
løsrevet fra kommunens mere overordnede planer og visioner, idet Økonomiudvalget –
som koordinerende udvalg – og Byrådet ikke er inden over. Ligesom de konkret
udmøntede beløb i mange tilfælde vil være så relativt små, at de i praksis ikke indgår
som en del af de overordnede planer og visioner.
Omvendt må det antages, at afsættelsen af decentrale puljer på konkrete områder
netop er udtryk for et politisk ønske om at prioritere disse områder og de interessenter,
der er på områderne – store som små.
For at sikre at puljernes midler i praksis udmøntes i henhold til disse politiske ønsker
kan det overvejes, om der i Byrådet skal fastlægges nogle overordnede kriterier for
udvalgenes konkrete udmøntninger. Dette vil også sikre et vis konsistens over tid.
En måde at balancere ovenstående fordele og ulemper er at operere med, at det er
relativt små beløb, der lægges ud i sådanne decentrale puljer, hvilket også allerede er
tilfældet for ovenstående puljer.
I budget 2020 er der samlet afsat 10,6 mio. kr. til de nævnte puljer – heraf 6,4 mio. kr. til
andre fagudvalg end Økonomiudvalget – ud af samlede budgetterede
bruttoanlægsudgifter på 146,7 mio. kr. svarende til godt syv pct. Et niveau, der
umiddelbart vurderes fornuftigt.
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