Beslutning om bevilling af midler til informationsskærme
Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag
INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. byrådet bevilger 200.000 kr. til opsætning af informationsskærme i alle lokalområder, der finansieres via
midler til lokalområder og lokaldemokrati samt administrative midler og fonde.

Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet har på udvalgsmøderne d. 6. og 27. januar 2015 drøftet muligheden for at støtte
opsætning af infoskærme i alle lokalområder i dagligvarebutikker, sportshaller, forsamlingshuse, skoler mv.
Initiativet kommer fra Mørkøv lokalforum, der har opsat informationsskærme i lokalområdet. På baggrund af positive
erfaringer med infoskærmene, har lokalforum nedsat en erfa-gruppe, der har udarbejdet et forslag til at udbrede
infoskærme til alle 18 lokalområder. Forslaget indebærer en kommunal medfinansiering, der dækker opsætning af
en infoskærm i alle lokalområder. Demokratieksperimentariet har på mødet d. 27. januar drøftet forslaget og
besluttet at indstille til Byrådet, at midler fra lokalområdernes udviklingspulje anvendes til opsætning af infoskærme.
Fordele ved infoskærme
Infoskærme giver lokalområdet et kommunikationsværktøj, der på en nem og hurtig måde gør det muligt at informere
borgere om begivenheder, arrangementer, mm.
Hvis infoskærme udbredes til alle lokalområder, kan Holbæk Kommune bruge skærmene som .informationskanal.
Forslaget indebærer, at Holbæk Kommune får et felt, som kommunen frit kan anvende. Dette værktøj adskiller sig fra
de kanaler kommunen anvender i dag (hjemmeside, Facebook, annoncer) ved, at borgerne ikke skal være
opsøgende. Borgere kan se informationen, der hvor de handler eller dyrker sport, og kræver ikke, at de åbner en
hjemmeside eller finder en annonce i avisen. På den måde kan infoskærmene supplere de eksisterende kanaler, og
nå borgere, som ikke ellers ser informationer fra kommunen.
Infoskærmene giver desuden mulighed for, at udveksle information mellem de forskelle lokalområder..
Etablering og drift af infoskærme
Levering og installering af 18 infoskærme inkl. licensoprettelser koster ca. 200.000 kr. inkl. moms. Yderligere
skærme i lokalområderne kan tilkøbes af lokalområderne selv, enten finansieret af virksomheder der får
annonceplads eller af lokalfora.
Der er nedsat en styregruppe, som vil stå for drift af infoskærmsprojektet, og sørge for drift i de lokalområder, som
ikke selv kan eller ønsker at drive infoskærmene.
Der skal betales licenser for brugen af skærmene. Der betales en licens pr. opsat skærm, der udgør 720 kr. pr år.
Kommunens lokalfora er via Erfagruppen oplyst om denne udgift.
Vedligehold af information og skærme kræver ca. 4 timer pr. uge. Håndtering af annoncer kræver yderligere ca. 4
timer pr. uge. Betaling for dette finansieres af Lokalfora og/eller annonceindtægter fra skærmene.

Økonomiske konsekvenser
Det ansøgte beløb på 200.000 kr. forslås finansieret på følgende måde:

Anvendelse af ubrugte midler til lokalområder og lokaldemokrati fra tidligere år:
l

Ubrugte midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2013: 40.700 kr.

l

Ubrugte midler til lokaldemokrati i Holbæk by for 2014: 31.800 kr.

Derudover findes der administrativt 27.500 kr.
Det resterende beløb på 100.000 foreslås finansieret ved:
l

Op til 100.000 kr. fra efterårets uddeling af Lokalområderes Udviklingspulje

l

Ubrugte midler til lokaldemokrati og dialog med lokalområder, i 2015

l

Ekstern finansiering, se nedenfor

Hvis der skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering, bliver der ikke behov for at bruge midler fra udviklingspuljen til
projektet. Der vil dog være mindst 100.000 kr. til uddeling i Lokalområderes Udviklingspulje i efteråret 2015.
Ekstern finansiering
Demokratieksperimentariet har iværksat udarbejdelsen af en projektansøgning med henblik på fondsstøtte. Det
vurderes, at der eksisterer muligheder for at støtte projektet, især hvis der er kommunal medfinansiering.
Såfremt der bliver indhentet ekstern finansiering tilbageføres dette beløb til lokalområdernes udviklingspulje.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt

