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Udviklingspartnerskab for 2022-2025 mellem Læsø Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet [UDKAST]
Udviklingspartnerskab for 2022-2025
Indenrigs- og Boligministeriet og Læsø Kommune indgår hermed en aftale for perioden 2022-2025. Med udviklingspartnerskabet fastlægges et særtilskud i 2022-2025 på
4,9 mio. kr. årligt mhp. at forbedre Læsø Kommunes økonomiske situation.
Baggrunden for aftalen er, at Læsø Kommune er blandt de kommuner, der ved tildelingen af særtilskud for 2022 har opfyldt kriterierne for en særligt vanskeligt stillet
kommune med demografiske, socioøkonomiske og vedvarende økonomiske udfordringer. Kommunen har også i tidligere år opfyldt flere af kriterierne som særligt vanskeligt stillet kommune.
Aftalen indebærer samtidig, at Indenrigs- og Boligministeriet kan bidrage til at belyse
problemstillinger mhp. at understøtte vidensgrundlaget for initiativer i Læsø Kommune, hvis kommunen ønsker dette.
Formål og initiativer
Udviklingspartnerskabet understøtter Læsø Kommunes arbejde med at afdække udfordringer og løsningsveje for at skabe en mere balanceret udvikling og økonomi i
kommunen. Læsø Kommune planlægger her at igangsætte analyser med henblik på at
håndtere strukturelle udfordringer og evt. omkostningsdrivende faktorer i kommunens økonomi.
Læsø Kommune vil i aftaleperioden bl.a. have fokus på håndtering af strukturelle ændringer vedrørende et fald i arbejdsstyrken og stigende udfordringer på ældreområdet. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om, at Indenrigs- og Boligministeriet kan
bistå Læsø Kommune i arbejdet med analyserne.
Ministeriet kan fx ud fra egne datakilder, øvrige tilgængelige registre mv. bistå med
data og analyse heraf, f.eks. ift. sammenligning med andre kommuner, der har lignende strukturelle udfordringer. Ministeriet kan fx også formidle kontakt til relevante
ministerier mv., som kan have relevant viden for kommunen.
Parterne vil i aftaleperioden følge op på udviklingen med fokus på disse aktiviteter
med henblik på, at det bidrager til Læsø Kommunes grundlag for tiltag til at forbedre
kommunens økonomiske balance.

Særtilskud
Læsø Kommune modtager i aftaleperioden 2022-2025 et særtilskud mhp., at kommunen på sigt opnår en mere balanceret økonomi. Særtilskuddet, som tildeles årligt i
denne periode, fastholdes på niveauet for det tildelte særtilskud i 2022.
Af nedenstående tabel 1 er den fastlagte finansieringsprofil for udviklingsaftalen.
Tabel 1
Særtilskud fordelt i udviklingspartnerskab (mio. kr.)

Tilskud

2022

2023

2024

2025

I alt

4,9

4,9

4,9

4,9

19,6

Anm.: Tilskud tildeles efter § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Aftaleparterne er enige om at drøfte kommunens tilskud, såfremt kommunens økonomiske forudsætninger eller puljens størrelse ændres væsentligt inden for perioden.
Oplæg til analyser og fokusområder
Læsø Kommune fremsender i august 2022 et nærmere oplæg til analyser mhp. drøftelse af elementer, hvor der ønskes bistand fra Indenrigs- og Boligministeriet samt fastlæggelse af mødeforløb.
På baggrund af dialog herom fastlægger aftalepartnere efterfølgende den konkrete
tilrettelæggelse af samarbejdet om analyser, erfaringsudveksling mv.
Opfølgning på aftalen og videre dialog
Som opfølgning på udviklingspartnerskabet fastholder Læsø Kommune og Indenrigsog Boligministeriet en løbende dialog om status for de igangsatte aktiviteter.
Ved periodens udløb følger aftaleparterne i fællesskab op på aktiviteterne og kommunens arbejde med at opstille et grundlag for videre tiltag med henblik på en samlet
vurdering af samarbejdets effekt.
Der er enighed om at fortsætte dialogen ift. evt. barrierer eller lånebehov.
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