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130 'Grøn pulje til stier og udvikling af natur' samt 'Landsbyog udviklingspulje' - frigivelse og anvendelse
01.00.00-P00-1-18 – RuneByrn
Resumé
Der er i Budget 2018 afsat 500.000,- kr. til hver af de to puljer ’Grøn pulje til stier og udvikling
af natur’ samt ’Landsby og udviklingspulje’. Administrationen ønsker at PMF-udvalget tager en
drøftelse om hvordan disse midler skal bruges og hvilke kriterier der skal opfyldes for at få
tildelt midler fra puljerne.
Repræsentanter fra Teknik & Miljø samt Kulturkonsulenten har lavet et udkast til forslag som
PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at
1. PMF vedtager retningslinier for anvendelsen af de afsatte anlægpuljer "Grøn pulje til
stier og udvikling af natur" og "Landsby og udviklingspulje"
2. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Grøn pulje til stier og udvikling af
natur" og puljen administreres efter de vedtagne retningslinier i PMF.
3. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb 500.000 kr. til
"Grøn pulje til stier og udvikling af natur", som er afsat i budget 2018.
4. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Landsby og udviklingspulje" og puljen
administreres efter de vedtagne retningslinier i PMF.
5. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb 500.000 kr. til
"Landsby og udviklingspulje", som er afsat i budget 2018.

Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 50:
Sagen udsættes.
Plan, Miljø og Fritid, 12. marts 2018, pkt. 61:
Udvalget vedtog forslaget til retningslinier for Landsby- og udviklingspuljen. Endvidere
besluttedes, at det også skal være muligt at søge om midler til forbedring af forsamlingshuse.
Endvidere kan der søges om max. kr. 50.000 til mere åbne projekter, der grundlæggende går
ud på at styrke fællesskabet i landsbyen. Der gives højest tilsagn til 5 af sidstenævnte
projekter.
Udvalget ønsker løbende orientering om bevilgede tilskud.
Varly Jensen ønsker at det stående politiske udvalg løbende skal godkende de projekter der er
søgt tilskud til.

Sidetal: 2
Udvalget abefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til Landsby- og
Udviklingspuljen og at bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kr.
500.000
Spørgmålet om retningslinier for Grøn pulje til stier og udvikling af natur - "Naturpuljen" herunder anlægsbevilling m.v. tages op som en særskilt sag på et kommende møde i udvalget.
Økonomiudvalget, 13. marts 2018, pkt. 49:
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)
PMF's indstilling af 12. marts 2018 anbefales.
Varly Jensen (O) fastholder sit synspunkt fra PMF-mødet den 12. marts 2018.
Bjarne Nielsen (V) og Mogens Haugaard (N) tager forbehold frem til KB-mødet.
Beslutning
Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O)
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Varly Jensen (O) fastholder sit synspunkt fra PMF og ØU.
Sagsfremstilling
Der er afsat 500.000,- til hver af de to puljer ’Grøn pulje til stier og udvikling af natur’ samt
’Landsby og udviklingspulje’. Administrationen ønsker at PMF-udvalget tager en drøftelse om
hvordan disse midler skal bruges og hvilke kriterier der skal opfyldes for at få tildelt midler fra
puljerne.
Repræsentanter fra Teknik & Miljø samt Kulturkonsulenten har lavet et udkast til forslag som
PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)
De vedhæftede udkast er baseret på de erfaringer, der har været med natur og
udviklingsprojekter i landsbyerne de sidste par år.
I 2017 var der således en pulje 'Natur og miljø i landsbyer'. Denne pulje har primært været
brugt til at restaurere gadekær, der lokalt har løftet landsbyerne landskabeligt såvel som
naturmæssigt.
Lokalt i landsbyerne er der stor efterspørgsel på en række projekter, der kan løfte
nærområderne på forskellig vis. Borgerne har mange idéer og forslag, derfor er det givtigt at
præcisere, hvad puljen kan anvendes til og hvad der lokalt og på tværs af lokalsamfundende
giver størst værdi.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et
rådighedsbeløb på henholdsvis 500.000,- kr. til 'Grøn pulje til stier og udvikling af natur' og
500.000,- kr. til 'Landsby- og udviklingspulje' i budget 2018, som kan finansiere
anlægsbevillingen.

Bilag

Sidetal: 3
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