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Punkt 1: Budget og Økonomi - November 2020

Sagsfremstilling
Orientering om aktuelle forhold.

Økonomirapport 2 er tilføjet som ekstra punkt til dagsordenen.
Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Drøftes
Beslutning
Orientering v/Tommy Christiansen.

Foreløbig en robust økonomi, hvor det ser ud til at der er taget højde for de
udfordringer der har vist sig i 2020 i budgetplanlægningen.
Der skal overordnet ses på de mer- og mindreudgifter som Covid-19 har
afstedkommet. Overskuddet fra 2020 henlægges til 2021 til Covid-19-udgifter.

Principperne der ligger bag økonomirapporten er:

• Covid-19 mer-/mindreudgifter skal ikke påvirke serviceniveauet "post covid".
• Pragmatisk tilgang til opgørelsen af mer-/mindreudgifter, men selvfølgelig med
gennemsigtighed, der sikreer at vi kan redegøre for tilgangen over for det
politiske niveau.
• Ikke-forbrugte midler (Covid-tilførsel fra staten og netto mindreforbrug)
overføres til 2021 til dækning af C19-merudgifter i den kommunale
driftsorganisation.

Overordnet er tilgangen at der først lukkes, når det endelige regnskab kan gøres op
ved årets udgang.

Jesper Carlsen om tallene fra Børne, Fritids og undervisningsforvaltningen og Leif
Serup om tallene i Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen.

Bemærkninger:
Fin gennemgang, men tallene kan komplicere budskabet. Budskabet bør være at
Covid-19 betyder noget i øjeblikket, men at det ikke skal få en økonomisk betydning
på længere sigt.
Kompetenceudvikling er et opmærksomhedspunkt, som skal ses i et værdibaseret
perspektiv og over en længere periode, for at tilgodese organisationen mest muligt.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
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Punkt 2: Økonomirapport 2, 2020 - alle udvalg

Resume
Opsamling af Økonomirapport 2 på tværs af alle udvalg.
Punktet her er hentet fra Økonomiudvalgets dagsorden til Hovedudvalgets
orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til "Principper for Økonomistyring" fremlægges den tværgående
Økonomirapport 2 hermed til politisk behandling.

Den tværgående økonomirapport har til formål dels at samle og formidle de
overordnede økonomiske resultater af budgetopfølgningen på tværs af udvalg, og dels
at sikre den formelle behandling og godkendelse af ansøgninger om tillægsbevillinger
fra de enkelte udvalgsområder.

Indmeldingerne fra de enkelte udvalgsområder er samlet i et økonomisk overblik, som
fremgår af sagens bilag 1. Dette overblik indeholder budgetopgørelse,
finansieringsoversigt, måltal for serviceramme samt likviditetsoversigt.

Forventninger til regnskabsresultaterne er i år forbundet med ekstra stor usikkerhed
afledt af Covid-19 og det skal fremhæves, at den aktuelle nedlukning af Nordjylland og
den økonomiske virkning heraf ”ikke” er indregnet i det forventede regnskabsresultat.
Det forventes dog også her, at staten kompenserer de nordjyske kommuner fuldt ud
for afledte merudgifter af nedlukningen.

Historisk set viser erfaringerne en tendens til, at de økonomiske forventninger i
økonomirapporten i efteråret forbedres i det endelige regnskabsresultat, da der helt
naturligt er indregnet en forsigtighedsmargin til uforudsete udgifter i økonomirapporten.
Denne tendens vil være mere udtalt i krisetider med øget forsigtighed kombineret med,
at mange aktiviteter ikke har været mulige at gennemføre eller er forsinkede pga.
Covid-19. Herunder forsinkelse omkring modtagelse af regninger fra andre kommuner
mv. Dette afspejles i forbrugsprocenterne, som ligger lavere end normalt på dette
tidspunkt af året. Heldigvis peger det hele i retning af en forbedring af det endelige
regnskabsresultat og dermed en solid og robust økonomisk indgang til håndteringen
af Covid-19 i 2021.

For en uddybende beskrivelse af resultaterne på de enkelte udvalgsområder henvises
til udvalgsbehandlingen, hvorfra de enkelte sagsfremstillinger er optrykt i bilag 2. Det
skal fremhæves, at SÆH-udvalget i deres økonomirapport har behandlet to
frigivelsessager til anlæg, som kører videre i særskilte sager, og dermed ikke
behandles i denne sag.
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Under de enkelte udvalgsområder er der udarbejdet en oversigt over forventede
effekter af Covid-19, som er vedlagt i bilag 5 til orientering.

Samlet økonomisk resultat
Budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring af det økonomiske resultat i 2020.
Ved budgetlægningen var der forventet et kassetræk på 24,4 mio. kr. mod en forventet
kasseforbedring i regnskabet på 128,5 mio. kr. svarende til en forbedring på 152,9 mio.
kr.

Denne forventede forbedring er sammensat af en række faktorer, som er beskrevet i
de efterfølgende afsnit:

Ordinær drift
Det ordinære driftsresultat viser en forbedring på 95,7 mio. kr. set i forhold til det
vedtagne budget, som i høj grad kan forklares med tilførte Covid-midler ved
midtvejsregulering på 111,8 mio. kr., hvoraf 43,5 mio. kr. ikke forventes anvendt i 2020.

Ved midtvejsreguleringen
• Fik AUU tilført 96,8 mio. kr. til afdækning af en forventet stigning i udgifterne
til overførsler og beskæftigelse afledt af Covid-19. Økonomirapporten fra AUU
viser, at 30,0 mio. kr. af disse midler ikke forventes anvendt i 2020 og denne
tendens ses også på landsplan. Derfor anbefales det, at pengene flyttes til tilskud
og udligning og senere overføres til 2021, da der kan forventes en negativ
efterregulering fra staten, hvis denne udvikling fortsætter på landsplan.
• SÆH fik tilført 1,5 mio. kr. til lokalt indkøbte værnemidler, som er anvendt.
Herudover er udgifter til indkøbte værnemidler via det fælleskommunale
indkøbssamarbejde (KVIK) refunderet direkte til SÆH.
• Økonomiudvalget fik tilført en Covid-pulje på 13,5 mio. kr. til afdækning af
merudgifter vedrørende personale, rengøring, udstyr mv. Denne pulje er fortsat
intakt, da alle udvalg indtil videre har været i stand til at finansiere egne Covid-
merudgifter. Denne pulje anbefales også overført til 2021 tillagt yderligere
opsparing på 5,1 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område. Dermed en
opsamlet Covid-pulje på 18,6 mio. kr., som kan medvirke til at sikre en robust
Covid-økonomi i 2021.

Ud over opsamlede midler til Covid-puljen i 2021 forventes der også en vækst i
driftsoverførslerne på 10,0 mio. kr., som ligger inden for gældende rammer for
driftsoverførsler. I sammenhæng hermed anbefales det, at bufferpuljen på 25,6 mio.
kr. tilføres kassen, da det ikke har været nødvendigt at disponere bufferpuljen til andre
formål.

Samlet set forventes der et mindre forbrug i forhold til servicerammen på minimum
31,2 mio. kr. Denne tendens ses også på landsplan, som kan påvirke tildelingen af
yderligere Covid-midler ud over de særlige midler til nedlukning af Nordjylland. Dette
understøtter behovet for, at vi selv opsamler Covid-midler til 2021.
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Posten renter viser en besparelse på 8,1 mio. kr. set i forhold til det vedtagne budget,
som i høj grad kan henføres til den endelige effekt at den store låneomlægning omkring
årsskiftet.

Under indtægtssiden var der afsat et budget til modregning i statstilskud for salg af
ejerandele i HMN Naturgas for 9,7 mio. kr. Vi har fået oplyst, at denne modregning
først vil ske i 2021, derfor overføres bevillingen til 2021 ved regnskabsaflæggelsen.

Anlæg
På anlægssiden har den fremrykkede anlægsaktivitet medført en forventning om
gennemførelse af et stort anlægsprogram på brutto 178,6 mio. kr. i 2020, som er 48,3
mio. kr. mere end forventet budgetmæssigt. Fremrykningen af anlægsarbejder har dog
medvirket til en stigning i anlægsrullet fra 110,8 mio. kr. til 129,4 mio. kr., da det har
vist sig svært at gennemføre alle projekter pga. stort pres på byggerådgivning og
håndværkere. Dette er helt i tråd med de særlige låneregler for fremrykningen, hvor
der er åbnet op for overførsel af de dele, som endnu ikke er afsluttet i 2020. Kravet er
alene, at der er indgået bindende aftale om arbejdets udførelse mv.

Der har også på indtægtssiden været stor aktivitet med salg af grunde og bygninger.
I budgettet var der forventet indtægter for 14,5 mio. kr. I regnskabet kan vi forvente
salgsindtægter og tilskud for 49,1 mio. kr. Disse store merindtægter finansierer en stor
del af den øgede anlægsaktivitet i 2020. De største salg kan henføres til
Dronningensgade og Doggerbanke.

Sagen indeholder i bilag 4 detaljerede anlægsoversigter til orientering, som viser status
og forventet overførsel på de enkelte projekter.

Finansiering
Finansieringssiden viser en øget låneadgang på 88,6 mio. kr. primært afledt af de
særlige lånemuligheder omkring Covid-19. Hjørring Kommune er bevilget et
likviditetslån på 42,0 mio. kr., og der er budgetteret med et lån til fremrykning af anlæg
på 44,3 mio. kr. Ansøgning om lån til fremrykning af anlæg indsendes inden udgangen
af denne måned. Så snart resultatet af ansøgning foreligger fremsendes særskilt sag
til behandling i Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse og disponering
af lånoptagelse, herunder eventuel finansiel håndtering af øget overskudslikviditet til
køb af obligationer og andre værdipapirer.

Den stigende lånoptagelse og låneomlægning ved årsskiftet har naturligt medført en
stigning i afdragsbyrden på 12,4 mio. kr.

Likviditet
Likviditetskurven viser en markant stigning hen over året, som vil fortsætte året ud
og ind i 2021. Stigningen hænger helt naturligt sammen med Covid-situationen og de
mangemillioner, som kommunen er tilført uden en tilsvarende stigning i udgiftsniveauet
sammenholdt med krisens generelle indvirkning på forbrugsmønstre og opsamling af
yderligere drifts- og anlægsoverførsler.
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Det forventes, at Hjørring Kommune ved udgangen af 2020 ligger inde med en
gennemsnitlig likviditet på 240-250mio. kr. afhængig af det endelige regnskabsresultat.

Afslutning
Afslutningsvis er det glædeligt, at økonomirapporten på trods af den beskrevne
usikkerhed tegner et billede, som viser et solidt og robust økonomisk udgangspunkt
for 2021 og den videre indsats og håndtering af Covid-19.

Ansøgte tillægsbevillinger fra de enkelte udvalgsområder
De bevillingsmæssige ændringer er samlet op i bevillingsskemaer fra de enkelte
udvalgsområder, til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Godkendelsen
omfatter omprioriteringer mellem sektorer inden for et udvalgsområde, flytning mellem
udvalg og ansøgning om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomirapporten viser stort set balance bevillingsmæssigt med en samlet
kassetilførsel på 2,4 mio. kr. De væsentligste poster kan henføres til bufferpuljen på
25,6 mio. kr., som tilføres kassen og omvendt er lånebevillingen nedjusteret med 23,0
mio. kr., da lånoptagelsen i videst muligt omfang udsættes til foråret 2021 pga. den
aktuelle situation med overskudslikviditet.

Desuden indeholder bevillingsskemaet den omtalte flytning af mindre forbrug på 30
mio. kr. inden for overførsels- og beskæftigelsesområdet, som reserveres under
Tilskud og Udligning til en forventet negativ efterregulering af overførsels- og
beskæftigelsesområdet i 2021.

Bevillingsskemaerne er vedlagt i bilag 3, hvor forsiden indeholder et samlet overblik.
Lovgrundlag
Principper for Økonomistyring.
Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes Budget- og
Regnskabssystem.
Lov om kommunernes styrelse
Økonomi
Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaerne.
Personale
Ingen bemærkninger.
Sundhed
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Økonomisk overblik.
2. Sagsfremstillinger, alle udvalg.
3. Bevillingsskemaer, alle udvalg.
4. Samlet anlægsopfølgning.
5. Forventede effekter af Covid-19 på de enkelte udvalgsområder.

5 / 12



Det indstilles,
• at økonomirapporten godkendes
• at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med
indstillinger fra de enkelte udvalg, jf. bevillingsskemaer i bilag 3
• at orienteringen om den gennemsnitlige likviditet tages til efterretning

Historik

Økonomiudvalget 2018-2021, 18. november 2020, pkt. 3:

Beslutning
Se punkt 1.
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I mio. kr. 
(+) = udgifter/merforbrug    
(-) = indtægter/mindreforbrug/merindtægt

Budget 2020 
Vedtaget

Overførsel fra 
2019  til 2020

Bevillings-
mæssige 

ændringer
Budget 2020 
Korrigeret

Forbrug 2020
30. september

Forventet 
regnskab

Afvigelse 
korrigeret budget

Tilpasning 
bevillinger 

ØK2

Afvigelse efter 
bevillings-
mæssige 

tilpasninger

Heraf 
forventet 

overførsel 
til 2021

A. Det skattefinansierede område

Skatter -3.082,0 0,0 0,1 -3.081,9 -2.389,7 -3.083,4 -1,5 -1,5 0,0 0,0

Tilskud og udligning -1.391,5 0,0 -116,2 -1.507,8 -1.156,3 -1.517,7 -9,9 29,7 -39,7 -39,7

Indtægter i alt -4.473,5 0,0 -116,1 -4.589,7 -3.546,1 -4.601,1 -11,5 28,2 -39,7 -39,7

Driftudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget 585,7 41,4 19,1 646,2 443,4 570,6 -75,6 -24,4 -51,2 -32,6

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.073,3 0,3 93,6 1.167,3 800,4 1.134,0 -33,3 -30,0 -3,3 -3,1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.466,0 -5,3 7,4 1.468,0 1.033,2 1.469,5 1,4 3,4 -1,9 -3,7

Teknik- og Miljøudvalget 151,2 8,0 3,0 162,2 100,3 148,4 -13,8 -4,6 -9,2 -9,2

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.080,3 3,0 1,1 1.084,4 814,8 1.073,9 -10,4 0,1 -10,5 -8,9

Total 4.356,4 47,4 124,3 4.528,1 3.192,1 4.396,4 -131,6 -55,6 -76,1 -57,4

Driftresultat før finansiering  -117,1 -61,6 -354,0 -204,7 -143,1 -27,3 -115,7 -97,1

Renter mv. 10,7 0,0 -8,1 2,6 0,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat af ordinær driftvirksomhed -106,4 -59,0 -353,2 -202,1 -143,1 -27,3 -115,7 -97,1

Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Økonomiudvalget 3,0 16,5 -18,9 0,7 -32,1 -23,4 -24,1 0,0 -24,1 -30,0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 26,1 8,6 23,3 58,0 -2,6 27,3 -30,7 -1,7 -29,0 -31,0

Teknik- og Miljøudvalget 13,5 36,3 7,5 57,3 12,9 33,6 -23,7 0,0 -23,7 -18,3

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 73,1 49,3 18,0 140,4 57,8 92,0 -48,4 0,0 -48,4 -50,0

Total 115,8 110,8 29,9 256,5 36,0 129,5 -127,0 -1,7 -125,3 -129,4

Resultat af det skattefinansierede område 9,3 197,5 -317,2 -72,5 -270,1 -29,0 -241,0 -226,5

B. Forsyningsvirksomheder

Drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 1,1 1,1 -19,8 1,6 0,4 0,0 0,4 0,0

Resultat i alt 9,3 198,7 -337,0 -71,0 -269,6 -29,0 -240,6 -226,5

Finansieringsoversigt  

Låneoptagelse -65,0 0,0 -111,6 -176,6 -67,3 -153,6 23,0 23,0 0,0 0,0

Finansforskydninger -0,3 0,0 0,0 -0,3 85,3 3,4 3,6 3,6 0,0 0,0

Afdrag på lån 80,3 0,0 12,4 92,7 71,0 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansposter i alt 15,1 0,0 -99,2 -84,1 89,0 -57,5 26,6 26,6 0,0 0,0

Ændring af likvide midler

(- = kasseforbedring) 24,4 158,2 -68,0 114,5 -248,0 -128,5 -243,0 -2,4 -240,6 -226,5

Budget 2020 
Vedtaget

Forventet 
regnskab 2020 Budget-afvigelse  

Serviceramme i alt 3.053,1 3.022,0 -31,2

 
Likviditet

Budgetopgørelse

Samlet resultat

Serviceramme

Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 4. november 2020
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Hjørring Kommune 
18. november 2020

Side 2. 

00.30.14-Ø00-8-20 

2. Økonomirapport 2, Økonomiudvalgets område

Resumé 
Resultat af Økonomirapport 2 - på Økonomiudvalgets budgetområde 

Sagsfremstilling 
I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender administrationen hermed 
resultat af Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område til politisk 
behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen 
pr. 30. september 2020.  

Resultaterne tager afsæt i indmeldinger fra de enkelte budgetansvarlige.  

Forventningerne til regnskabsresultatet er i år forbundet med ekstra stor 
usikkerhed afledt af Covid-19 og det skal fremhæves, at den aktuelle nedlukning 
af Nordjylland og den økonomiske virkning heraf ”ikke” er indregnet i det 
forventede regnskabsresultat.  

Driftsoversigt: 
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Hjørring Kommune 
18. november 2020

Side 3. 

 På baggrund af budgetopfølgningen kan følgende konkluderes: 
 Økonomirapporten udviser et samlet forventet mindre forbrug på 75,6

mio. kr. Heraf anbefales 24,4 mio. kr. tilført kassen. Dette skal ses i
sammenhæng med bufferpuljen på 25,6 mio. kr., som ved denne
økonomirapport anbefales tilført kassen til finansiering af negativ ordinær
midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget ud over tilførte Covid-midler og
det forventede forbrug af driftsoverførsler inden for udvalgsområdet.

 Inden for udvalgsområdet forventes driftsoverførslerne at falde fra 41,4
mio. kr. til 32,6 mio. kr. Alt inden for gældende rulningsregler. Dermed et
netto forbrug af opsparede driftsmidler på 8,8 mio. kr. Hovedparten af
forbruget kan henføres til IT og Digitalisering til gennemførelse af
planlagte investeringer.

 Inden for Økonomiudvalgets drift forventes der opsamlet en Covid-pulje
på samlet 18,6 mio. kr., hvoraf 13,5 mio. kr. kan henføres til tilførte midler
fra staten, som endnu ikke er disponeret. Covid-midlerne opgøres
endeligt ved regnskabsaflæggelsen og overføres til 2021 med det formål
at sikre en robust Covid-økonomi i 2021. I dette regnestykke er
forventede Covid-merudgifter inden for udvalgsområdet modregnet, men
virkning af den aktuelle nedlukning af Nordjylland indgår ikke. Se
uddybende beskrivelse og opgørelse af Covid-midlerne i bilag 3.

 Økonomirapporten indeholder løsning af budgetmæssige udfordringer for
samlet 2,9 mio. kr. ved omprioritering primært inden for
administrationsbygninger, barselsudligning og tjenestemandspensioner.
De anbefalede bevillingsmæssige justeringer er beskrevet uddybende i
vedlagte bevillingsskema i bilag 1.

 På anlægssiden forventes der samlet set en netto anlægsindtægt på 23,4
mio. kr., som i høj grad kan henføres til salg af ejendomme
Dronningensgade og Doggerbanke kombineret med forsinkelse omkring
gennemførelse af flere projekter og fremrykning af projekter fra 2021.
Samlet set forventes anlægsrullet at stige fra 16,5 mio. kr. til 30,0 mio. kr.
Sagens bilag 2 indeholder en uddybende beskrivelse af status på de
enkelte projekter, herunder den forventede udvikling i anlægsrullet.

 Men generelt set en fornuftig økonomirapport, hvor vi også i år har været i
stand til at opfylde initiativforpligtigelsen og løse egne udfordringer ved
omprioritering uden kasseforbrug og samtidigt tilføre midler til Covid-
puljen.
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Hjørring Kommune 
18. november 2020

Side 4. 

Lovgrundlag 
Principper for Økonomistyring. 
Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. 

Økonomi 
Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Bilag 
1. Bevillingsoversigt, Økonomiudvalget.
2. Anlægsoversigt. Økonomiudvalget.
3. Notat Covid-19, Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller, 
 at Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område godkendes
 at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse

med vedlagte bevillingsskema
 at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i

den tværgående økonomirapport

Beslutning 
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15.00.00-Ø00-1-20 

1. Økonomirapport 2 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Resumé 

Økonomirapport 2 består af en budgetopfølgning pr. 30. september 2020, et 

skøn over forventet regnskab for 2020 samt indstilling af en række 

bevillingsmæssige korrektioner.  

Sagsfremstilling 

Konsekvenser af Covid-19 

I bilag 2 er kort angivet hvilke driftsmæssige konsekvenser covid-19 pandemien 

har haft for udvalgets område. De økonomiske konsekvenser i forhold til den 

stigende ledighed håndteres overordnet via de reguleringsmekanismer, der er 

indbygget i midtvejsreguleringen, hvilket denne økonomirapport afspejler.   

Økonomirapport 2 for 2020 

Økonomirapport 2 for 2020 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalgets forventede regnskab udviser et mindreforbrug på 33,3 

mio. kr. på tværs af sektorer før bevillingsmæssige korrektioner, jævnfør tabel 1 

herunder: 

Tabel 1: Økonomirapport 2 - 2020, sektorniveau, mio. kr. 

Sektor Forsørgelsesydelser 

For sektor Forsørgelsesydelser skønnes et mindreforbrug på 21,0 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget. Området blev i forbindelse med 

Økonomiaftalen for 2021 midtvejsreguleret ud fra en forventning om en langsom 

genopretning af samfundsøkonomien i lyset af covid-19 pandemien. Udviklingen 

generelt, og særligt for a-dagpenge, har dog senere udviklet sig mere positiv end 

forventet. De enkelte serviceområder indenfor sektoren er nærmere 

kommenteret i selve økonomirapporten i bilag 1. 
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Sektor Job og Ungeindsats 

For sektor Job og ungeindsats forventes der et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget. I lighed med forsørgelsesydelserne, er der 

også for denne sektor tilført ressourcer fra midtvejsreguleringen. Der har dog 

som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020, blevet 

foretaget markant færre kursuskøb mv. end normalt. I lyset af det fortsatte høje 

ledighedsniveau kan der dog forventes et større behov for opkvalificering mv., 

hvorfor det forventes at der kan overføres cirka 3,1 mio. kr. til 2021. De enkelte 

serviceområder indenfor sektoren er nærmere kommenteret i selve 

økonomirapporten i bilag 1.     

Sektor Specialundervisning for voksne 

For sektor Specialundervisning for voksne forventes et mindreforbrug på 0,300 

mio. kr. Mindreforbruget forventes ikke overført til 2021, men håndteres i 

forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.   

Bevillingsmæssige korrektioner 

Der foretages en række bevillingsmæssige korrektioner, der vedrører tilpasning 

af bevillinger med kassevirkning. Således søges mindreforbruget på Sektor 

Forsørgelse på 21,0 mio. kr. og i alt 9,0 mio. kr. fra Sektor Job- og Ungeindsats 

tillagt kassen. De indstillede bevillingsmæssige korrektioner fremgår af 

økonomiafsnittet. 

Opsummering af Økonomirapporten 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets økonomirapport 2 udviser samlet set 

et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.  

Lovgrundlag 

Hjørring Kommunes principper for økonomistyring 

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 

Økonomi 

De indstillede bevillingsmæssige korrektioner er: 

Tilpasning af bevillinger med kassevirkning 

 Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor sektor

Forsørgelsesydelse:

6

Punkt 2, Bilag 2: Sagsfremstillinger, alle udvalg



Hjørring Kommune 

9. november 2020

Side 4. 

o -2,000 mio. kr. vedr. ”Kontanthjælp”

o -1,000 mio kr. vedr. ”Uddannelseshjælp”

o -2,000 mio. kr. vedr. ”Revalidering”

o -2,000 mio. kr. vedr. ”Fleksjob og ledighedsydelse”

o 3,000 mio. kr. vedr. ”Sygedagpenge”

o -10,000 mio. kr. vedr. ”A-dagpenge”

o 6,000 mio. kr. vedr. ”Ressourceforløb”

o -5,000 mio. kr. vedr. ”Tilskudsordninger”

o -2,000 mio. kr. vedr. ”SH-ydelse”

 Der ansøges om følgende tillægsbevillinger indenfor sektor Job- og

Ungeindsats:

o -7,640 mio. kr. vedr. ”Job og afklaring”

o 1,314 mio. kr. vedr. ”Tilbud til udlændinge”

o -0,794 mio. kr. vedr. ”Forberedende Grunduddannelse”

o -0,505 mio. kr. vedr. ”Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”

o -1,374 mio. kr. vedr. ”Ungeindsats”

De bevillingsmæssige korrektioner fremgår også af bevillingsskemaet i 

Økonomirapportens tabel 2 (bilag 1).  

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

Bilag: 

1. Økonomirapport 2 2020 - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

2. Notat om Covid-19 konsekvenser for Arbejdsmarkeds- og

Uddannelsesudvalgets driftsområde 

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, 

 at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport

2 
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 at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og

Byråd anbefaler, at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til

økonomiafsnittet vedrørende tilpasninger af bevillinger med kassevirkning

godkendes

Beslutning 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne. Udvalget 

bemærker at Økonomirapport 2 ikke indeholder en vurdering af afledte 

konsekvenser af de særlige nordjyske Covid19-restriktioner i november måned, 

og at det først vil kunne vurderes ved udarbejdelsen af regnskabet. 

Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet. 

Bilag 

 Økonomirapport 2 2020 AUU

 Notat om Covid-19 konsekvenser for AAU
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00.32.00-S00-3-20 

1. SÆH Økonomirapport 2

Resumé 
I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremlægges 
Økonomirapport 2 pr. 30. september 2020 for Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 
2020. 

Sagsfremstilling 
I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes 
Økonomirapport 2 for 2020 på Sundhed- Ældre- og Handicapudvalgets område 
til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i 
forbruget pr. 30. september 2020 og indeholder en prognose for det forventede 
regnskabsresultat for 2020 for såvel drift som anlæg. 

Drift 
SÆH-områdets organisation og drift har siden marts 2020 været præget af 
Covid-19. Og det er forventningen, at også den resterende del af 2020 vil være 
påvirket af Covid-19. Det skal derfor understreges, at Covid-19 fortsat bidrager til 
en væsentlig usikkerhed i forhold til det forventede regnskab for 2020.  

Det kan endvidere bemærkes, at trykprøvningen af SÆH-udvalgets Budget 2021 
ligeledes pga. Covid-19-usikkerheden forventes at kunne fremlægges for SÆH-
udvalget inden årsskiftet. 

På grund af usikkerheden om det forventede regnskabsresultat foreslås det ved 
Økonomirapport 2, at bevillingsmæssige ændringer vedr. Covid-19 afventer 
regnskabsafslutningen. 

Efter bevillingsmæssige ændringer forventes et mindreforbrug på Sundheds-, 
Ældre- og Handicapudvalgets område på 1,912 mio. kr. 

Indeholdt i mindreforbruget er en række modsatrettede ubalancer bredt set på 
SÆH-området. For en nærmere uddybning af ubalancerne henvises til bilag 1: 
ØK2 Drift.  

De to væsentligste forhold i nærværende økonomirapport udgøres af 

9

Punkt 2, Bilag 2: Sagsfremstillinger, alle udvalg



Hjørring Kommune 
11. november 2020

Side 3. 

 Havbakken: et merforbrug på 4,5 mio. kr. jf. særskilt handleplan (jf.
Økonomirapport 1)

 Covid-19: isoleret set forventes SÆH-området at have merudgifter
svarende til 10,8 mio. kr. Hertil kommer en usikkerhed ift. udgifter til
Covid-19 som endnu ikke er prissat (mertidsaftale, honorering af private
tilbud, anden løsning for besøgstelte). Prognosen for Covid-19-afledte
udgifter er således stadig behæftet med usikkerhed.

Bevillingsmæssige ændringer 
Bevillingsmæssige ændringer vedr. omplaceringer mellem sektorer, flytninger 
mellem udvalg og kassetilførsel/-kassetræk, som gennemføres ved 
Økonomirapport 2 udgør netto 3,359 mio. kr. 
Det skal særligt bemærkes, at finansieringen af en opnormering i 
nattebemandingen (brandvagter) på ældrecentrene svarende til 1,7 mio. kr. 
hermed bringes bevillingsmæssigt på plads - jf. Økonomirapport 1, hvor det blev 
annonceret, at der ved Økonomirapport 2 skulle anmodes om en omprioritering 
af frigivne anlægsmidler til Brandsikkerhed på ældrecentrene.  

Der anmodes samtidig om frigivelse af restrådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. vedr. 
Brandsikkerhed plejecentre og botilbud. 

Overførsler til 2021 
Ved siden af bevillingsmæssige ændringer er det forventningen, at en række 
mindre ubalancer overføres til 2021. Enten fordi ubalancen indgår i en flerårig 
handleplan, fordi ubalancen relaterer sig til pulje- eller projektmidler som er afsat 
til en flerårig periode eller fordi ubalancen indgår i kommende års takstberegning 
på et takstfinansieret område (Socialtilsyn Nord). Netto forventes overført et 
mindreforbrug på 3,668 mio. kr. 

NT-kørsel 
Det er aftalt, at et mindreforbrug vedr. NT-kørsel afledt af Covid-19, tilføres 
kassen. Mindreforbruget forventes at udgøre 2,567 mio. kr. Jf. den generelle 
usikkerhed om Covid-19 regnskab gennemføres den bevillingsmæssige 
håndtering heraf ikke ved Økonomirapport 2, men afventer 
regnskabsafslutningen. 

Efter bevillingsmæssige ændringer og overførsler til 2021 forventes en 
budgetubalance på 1,756 mio. kr. Hertil kommer den forventede kassetilførsel 
ved regnskabsafslutningen vedr. NT-kørsel på 2,567 mio. kr., og dermed en 
samlet ubalance på 4,323 mio. kr. 
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Det overordnede regnskabsresultat kan udspecificeres på følgende måde: 

Resultat før flytninger mellem udvalg 1,447 
‐ Rygestoppulje fra ØKU til SÆH ‐0,500 
‐ Finansiering af Udbudskonsulent fra SÆH til ØKU (konto 6) 0,133 
‐ Korrektion af midtvejsregulering ‐0,192 

0,888 
Kassetilførsel/kassetræk 
Budgetgaranteret ‐ finansieres af kassen (Sikringsområdet og Akt. 

Medfinansiering) ‐2,600 
Brugerfinansieret – henlægges til kassen (Boligadministration) 1,500 
Brandvagter på ældrecentre – finansieres ved prioritering af anlægsbevilling 

vedr. Brandsikkerhed ‐1,700 
Samlet resultat efter bevillingsmæssige ændringer  ‐1,912 

Overførsler til 2021 
‐ Projekter og puljer 1,146 
‐ Handleplan Bovendia ‐1,484 
‐ Takstfinansieret område (Socialtilsyn Nord) 0,200 
‐ Central SOSU‐pulje (AUB)  3,806 

3,668 

Resultat efter kassetilførsel/kassetræk og overførsler til 2021 1,756 

Mindreforbrug vedr. NT‐kørsel pga. Covid‐19 ‐ lægges i kassen ved 

regnskabsafslutningen 2,567 

Forventet resultat efter håndtering af NT‐kørsel 4,323 

Anlæg  
Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør netto 58,043 mio. kr. i 2020. 
Heraf udgøres 11,403 mio. kr. af henlagte beboermidler.  

En række anlægsprojekter forventes ikke færdiggjort i 2020, hvorfor 
restbudgetter svarende til 31,048 mio. kr. til overføres til 2021. De største 
overførsler udgøres af 

 Tilbygning Centralkøkkenet: 14,500 mio. kr. Det kan særligt bemærkes, at
bevillingen til tilbygningen i forbindelse med Budget 2021 blev fremrykket
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til 2020 selvom tidsplanen for gennemførelsen af tilbygningen ikke er 
ændret.  

 Nyt ældrecenter i Sindal: 7,000 mio. kr. (heraf 1,2 mio. kr. beboermidler).
Det har ikke været muligt at afholde den forventede udgift i 2020, men der
er ikke ændret på den samlede tidsplan, så projektet forventes fortsat
færdigt primo 2022.

 Lægehus i Hirtshals:  8,900 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug, fordi
statstilskuddet er udbetalt som en engangsbevilling ved projektets
begyndelse, med henblik på overførsel mellem årene.

Et projekt er afsluttet med et merforbrug på 0,341 mio. kr. i 2020. Det er projektet 
vedr. elektroniske nøgler i hjemmeplejen. Ved regnskabsafslutningen vil 
eventuelle mindreforbrug på andre afsluttede projekter indgå til at afdække 
merforbruget. 

Som angivet ved SÆH-udvalgets prioritering af anlægsrammer 23. september 
2020 er der brug for en yderligere frigivelse af henlagte beboermidler. Det 
foreslås at frigive yderligere 1,29 mio. kr. af de henlagte beboermidler vedr. 
Vedligeholdelsesramme Ældre. 

Lovgrundlag 
Lov om kommuners styrelse. 

Økonomi 
Økonomirapport 2 i henhold til den politiske organisation fordeler sig på 
sektorniveau som angivet i tabellen herunder. For en nærmere beskrivelse af 
afvigelserne på sektor- og serviceområdeniveau henvises til bilag 1. 

Sundheds-, Ældre- og 

Handicapudvalget

Korrigeret 

budget

Forbrug 

pr. 30. sep

Forventet 

Regnskab 

2020

Forventet 

afvigelse ift. 

korrigeret 

budget 

(+)=merforbrug 

  (-

)=min.forbrug

Bev.  

ændringer

Afvigelse  

efter bev.  

ændringer

Heraf  

forventes 

overført til 

2021

i mio. kr.

Udvalget i alt 1.468,007 1.050,038 1.469,454 1,447 3,359 -1,912 -3,668

Sikringsområdet og 32,835 23,760 33,935 1,100 1,100 0,000 0,000
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Boligadministration

Sundheds- og Ældreområdet 950,437 683,834 961,546 11,109 2,459 8,650 -3,468

Handicapområdet 483,473 348,808 472,911 -10,562 -0,200 -10,362 0,000

Social Tilsyn Nord 1,261 -6,364 1,061 -0,200 0,000 -0,200 -0,200

Forventet afvigelse 1,447

 - bevillingsmæssige ændringer 3,359

 - overførsel til 2021 -3,668

Nettoafvigelse 1,756

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
 Ingen bemærkninger. 

Bilag 
1: SÆH ØK2 Drift 
2: SÆH Anlægsopfølgning ØK2 
3: SÆH Bevillingsoversigt ØK2 

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, 
 at Økonomirapport 2 tages til efterretning
 at bevillingsmæssige ændringer foretages som beskrevet i bilag 2,

herunder, at driftstillægsbevillingen vedr. brandvagter/nattebemanding på
ældrecentre finansieres ved en omprioritering af frigivne anlægsmidler til
brandsikkerhedsforanstaltninger

 at restrådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. vedr. Brandsikkerhed på
ældrecentre (servicedel) frigives

 at der frigives 1,29 mio. kr. af de af beboerne henlagte midler vedr.
Vedligeholdelsesramme Ældre fra kommunekassen (jf. SÆH 23/9 2020).

Beslutning 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. 
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Ivan Leth deltog ikke i mødet. 

Bilag 

 Bilag 1 - SÆH Drift ØK2
 Bilag 2 - SÆH Anlægsopfølgning ØK2
 Bilag 3 - SÆH Bevillingsskema ØK2
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00.30.14-Ø00-7-20 

11. Teknik- og Miljøudvalgets Økonomiopfølgning pr. 30. september
2020 

Resumé 
I henhold til principperne for økonomistyring fremlægger administrationen 
økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Der 
forventes et samlet mindreforbrug på 11,803 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 
skal tage stilling til, om Økonomirapport 2 kan godkendes og indgå i kommunens 
samlede økonomiopfølgning pr. 30. september 2020. 

Sagsfremstilling 
Ud fra principperne for økonomistyring skal der udarbejdes en større 
økonomiopfølgning pr. ultimo 2020, som skal fremlægges for Byrådet 25. 
november 2020.  

Drift 
Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer: 

Teknik- og 
Miljøudvalget i 
mio. kr. 

Korrigeret budget 
inkl. 
midtvejsregulering

Forventet 
regnskab 
2020 

Afvigelse 
ift. 
korrigeret 
budget

Forventet 
overførsel 
til 2021 

Forsyningsområdet 1,136 1,568 0,432 0,000  
Park og Vej 135,986 134,351 -1,635 1,365  
Byggeri og 
Ejendomme 

3,276 2,776 -0,500 -0,500  

Natur og Miljø 18,560 11,460 -7,100 -7,100  
Landdistrikter 4,383 1,383 -3,000 -3,000  
I alt 163,341 151,812 -11,803 -9,234 

note: systemet laver auto-afrundinger i decimalerne. 

I kolonnen "Afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem 
forventet regnskab og korrigeret budget aflæses. Samlet forventes et 
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mindreforbrug på 11,803 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af 9,234 
mio. kr. til 2021. 

Sektor Forsyning 
I forbindelse med midtvejsreguleringen er har sektoren fået en tillægsbevilling på 
1,136 mio. kr., som kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. Der 
forventes dog et merforbrug i år, da tilslutningen til ordningen med nedgravede 
molokker fra boligselskaberne og andre større boligområder har været større end 
forventet, hvilket dermed også har betydet en større udgift til indkøb end 
forventet.   

Sektor Park og Vej  
På driften forventes et merforbrug på 1,365 mio. kr. Dette skyldes ekstraordinære 
udgifter relateret til Covid-19 til bl.a. ekstra rengøring af toiletter, færre indtægter 
fra Sindal Lufthavn samt færre indtægter fra stadepladser/udeservering.  

Derudover forventes et mindreforbrug på Vintertjenesten på 3,000 mio. kr. 
grundet den milde forårsvinter. Mindreforbruget tilgår kassen efter alm. praksis, 
derfor overføres kun det forventede merforbrug på driften til 2021. 

Sektor Byggeri og Ejendomme 
Lejeadministration forventes stort set at gå i balance, hvor der de seneste år har 
været større mindreforbrug. Årsagen til det stigende forbrug er et udgiftspres på 
renoveringsprojekter, samt færre indtægter for bortforpagtning af kommunale 
arealer.  

For Sektor Natur og Miljø  
Mindreforbruget vedrører dels forskydninger i betalinger til sandfodring og 
projekter inden for bæredygtig udvikling. Arbejdet med Natura 2000 og 
udpegningen af nye områder kan udløse store erstatningskrav, og 
mindreforbruget på kontoen søges overført til det videre arbejde hermed. 
Derudover er der oparbejdet mindreforbrug til det videre arbejde med 
vandregulativer og indsatsplaner for grundvand. 

For Sektor Landdistrikter 
Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af 
landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire 
områdebyer. Der er derudover et mindreforbrug på udviklingsaktiviteter. 

Anlæg 
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Teknik- og 
Miljøudvalget i 
mio. kr.  

Korrigeret 
budget 

Forventet 
regnskab 
2020 

Afvigelse 
ift. 
korrigeret 
budget

Forventet 
overførsel til 
2021 

Samlede 
anlægsprojekter 

 50,838  33,680  17,158  17,230 

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 33,680 mio. kr., som betyder 
et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17,158 mio kr., hvoraf der 
for nuværende er forslag om overførsel til 2021 på 17,230 mio. kr.  

Mindreforbruget er fordelt på mange projekter, bl.a: 

Helhedsindsats, Hirtshals 
Der er en restbevilling på 4,400 mio. kr. Projektet er klar til den fysiske udførelse i 
2021 og koordineres med vandselskabets arbejder. 

Kystbeskyttelse 
Der er en restbevilling på 4,900 mio. kr. Kystbeskyttelsen er samfinansieret med 
Kystdirektoratet, og restbevillingen er derfor udtryk for forskydninger i betalinger 
og refusioner.  

Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn 
Der er en restbevilling på projektet på 4,700 mio. kr. Projektet har løbet over flere 
år, da der resterer opførelse af erstatningsskov for det areal, der blev udtaget til 
vej i Hirtshals. Erstatningsskoven anlægges ved Tårs, men arbejdet skal 
koordineres med kloaksepareringen i byen, som forventes udført i 2022.  

For en uddybende beskrivelse af de enkelte projekter henvises til bilag 2 - 
anlægsopfølgning.  

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse. 

Økonomi 
Bilag 3 viser de bevillingsmæssige korrektioner, der er forslag om til 
økonomirapport 2.  

Organisationsmæssige ændringer, der indebærer at lønbudget flyttes fra Teknik- 
og Miljøudvalget, Sektor Park og Vej til Økonomiudvalget.  
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger.  

Bilag 
1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 2, TMU.
2. Anlægsopfølgning, TMU.
3. Bevillingsskema økonomirapport 2.
4. Teknik- og Miljøudvalgets notat om Covid-19 udgifter.

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller, 
 at Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender Økonomirapport 2

pr. 30. september 2020 til indarbejdelse i Hjørring Kommunes samlede 
økonomirapport. 

Beslutning 
Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen med tilretning af de 
bevillingsmæssige ændringer. Der tilføjes nyt bilag 3. 

Bilag 

 bilag 1 TMU Driftsbemærkninger ØK2 2020
 Bilag 2 TMU Anlægsopfølgning ØK2
 Bilag 3 TMU Økonomirapport 2 tilrettet
 Bilag 4 TMU driftsområde - notat ang. covid-19 udgifter
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00.30.14-S00-1-20 

1. Økonomirapport 2, BFU

Resumé 
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges til beslutning 
økonomirapport 2 - budgetopfølgning pr. 30. september 2020 og herunder skøn 
for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes en samlet 
mindreudgift på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  

Sagsfremstilling 
I følge tidsplan for økonomirapporter behandler Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på sit møde d. 9. november 2020.  

I økonomirapporten er den afledte forventede økonomisk konsekvens af Covid-
19 indarbejdet. Der forventes her en samlet nettomerudgift på 7,7 mio. kr. En 
specifikation af de afledte Covid-19 relaterede nettoudgifter fremgår af bilag 4.  

Samlet status for udvalget:  
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Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, 
Fritids- og Undervisningsudvalget at afvige med et mindreforbrug på 10,471 mio. 
kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Heraf forventes mindreudgifter på 
8,861 mio. kr. overført til 2021, primært relateret til de decentrale institutioner på 
Sektor Undervisning og Dagtilbud, eksternt finansierede projekter samt 
mindreforbrug på fritidsområdet og Ungegarantien. Når der korrigeres for 
overførelsen til 2021 viser sig en nettoafvigelse på 1,609 mio. kr., der tilføres 
kassen.  

Som tidligere nævnt er der i prognoseberegningen til økonomirapport 2 indregnet 
7,740 mio. kr. i nettodriftsudgifter relateret til Covid-19. Når der korrigeres for den 
økonomiske konsekvens ved Covid-19 bliver den reelle afvigelse et 
mindreforbrug på 18,211 mio. kr. jf. nedenstående skema:  

Ud af mindreforbruget på de 18,211 mio. kr. foreslås 8,861 mio. kr. overført til 
2021. 

Når der tages høje for overførelsen til 2021 resterer jf. skemaet fortsat en samlet 
mindreudgift på 9,350 mio. kr.   

De 9,350 mio. kr. er primært relateret til de demografiregulerede områder 
indenfor Sektor Undervisning og Dagtilbud samt mindreforbrug på en række 
centrale kontoområder indenfor både skole, dagtilbuds- og fritidsområdet. Ses 
der isoleret på Sektor Børne- og familie viser sig her en merudgift på 3,352 mio. 
kr., relateret til øgede udgifter på især det forebyggende område, der jf. 
initiativforpligtigelsen skal håndteres med denne økonomirapport.  

Med baggrund i den samlede økonomiske situation på Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalgets område foreslås det, at mindreforbruget på de 
demografiregulerede områder i 2020 anvendes til at finansiere den forventede 
nettomerudgift til Covid-19. Den endelige håndtering for Covid-19 relaterede 
udgifter vil dog først ske med regnskabsafslutningen, hvor den endelige 
økonomiske konsekvens kendes. Mindreforbruget på de demografiregulerede 
områder lægges derfor heller ikke i kassen med denne økonomirapport.  
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Merudgiften på børne- og familieområdet håndteres via øvrigt mindreforbrug på 
en række centrale kontoområder på de øvrige sektorer bl.a. relateret til en række 
udviklings- og administrationskonti samt mindreforbrug på særlige dagtilbud. 

I nedenstående skema fremgår den samlede økonomiske handleplan, der er 
indarbejdet i økonomirapporten, for håndtering af Covid-19 relaterede udgifter 
samt merudgifterne på børne- og familieområdet:  

I det følgende gives en kort redegørelse for de væsentligste 
opmærksomhedspunkter på de enkelte Sektorer. For en mere uddybende 
beskrivelse henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1. 

Sektor Undervisning 

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., heraf 
foreslås 0,9 mio. kr. overført til håndtering af merudgifter på børne- og 
familieområdet. Herefter er afvigelsen 1,3 mio. kr. 

Der er i opfølgningen indarbejdet merudgifter på samlet 3 mio. kr. vedr. Covid-19.  

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse 
en mindreudgift på 5,2 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. forventes overført til 2021.  
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Afvigelsen på de 5,2 mio. kr. er fordelt med 4 mio. kr. bl.a. relateret til centrale 
udviklingskonti, demografiregulerede områder samt eksternt finansierede 
projekter mens der for skolerne forventes en samlet mindreudgift på 1,2 mio. kr. 

Mindreforbruget på skolerne skal ses i lyset af, at der for 2019 blev overført et 
samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat betyder 
dermed, at skolerne samlet set har nedbragt merforbruget og at de skoler, der 
har arbejdet med handleplaner ikke længere er udenfor overførelsesadgangen.  

Sektor Dagtilbud 

På Sektor Dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr., hvoraf 2,2 
mio. kr. foreslås overført til håndtering af merudgifter på børne- og 
familieområdet. Herefter er afvigelsen 7,4 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. forventes 
overført til 2021, primært på de decentrale institutioner.  

Der er i opfølgningen indarbejdet merudgifter på samlet 3,5 mio. kr. vedr. Covid-
19.  

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse 
en mindreudgift på 13,2 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. vedrører centrale konto-
områder, mens 2,1 mio. kr. vedrører de decentrale institutioner.  

Mindreudgiften på de centrale kontoområder er som tidligere nævnt primært 
relateret til de demografiregulerede områder, hvor der alene forventes et samlet 
mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Derudover sker der i 2020 en efterregulering af 
økonomiske fripladser tilbage fra 2017, der alene medfører mindreudgift på 1,2 
mio. kr. Endeligt forventes mindreudgifter på særlige dagtilbud med 0,9 mio. kr. 
samt mindreudgifter på en række udviklings- og administrationskonti på samlet 
1,7 mio. kr.  

En del af mindreforbruget på udviklings- og administrationskontiene samt særlige 
dagtilbud indgår i den foreslåede handleplan for håndtering af merudgiften på 
børne- og familieområdet.  
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Sektor Børne- og familie 

På Sektor Børne- og familie forventes en samlet merudgift på 1,2 mio. kr. 
Korrigeres for forventet tilførsel på 3,4 mio. kr. fra de øvrige Sektorer forventes et 
samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. forventes overført til 
2021. Overførelsen vedrører primært mindreforbrug på eksternt finansierede 
projekter på PPR.  

Der er i opfølgningen indarbejdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Covid-19.  

Merudgiften på børne- og familieområdet er primært relateret til de forebyggende 
foranstaltninger samt § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste, hvor der 
tilsammen forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr.  

På de forebyggende foranstaltninger forventes alene merudgifter på 3,6 mio. kr., 
der er relateret til øgede udgifter til praktisk pædagogisk støtte. Merudgiften 
skyldes både arbejdet med at forebygge anbringelser, samt at der i 2020 har 
været en dyr enkeltsag, der har medført, at der har været iværksat en meget 
plejekrævende foranstaltning på et barn. På § 41 merudgifter forventes en 
merudgift på 1 mio. kr., der skyldes 2 nye enkeltsager, der ikke var kendte på 
budgetlægningstidspunktet. På § 42 tabt arbejdsfortjeneste forventes en samlet 
merudgift på 1 mio. kr., der skyldes, at implementeringen af det nye 
serviceniveau kræver en længere indfasningsperiode, idet der tilbage i tiden er 
truffet afgørelse i en række sager, der ikke kan ændres med mindre, der sker 
afgørende ændringer i sagen.  

Merudgiften på de pågældende områder er dels finansieret via mindreforbrug på 
anbringelsesområderne med 1,2 mio. kr., omprioriterede midler fra 
indsatsstrategien med 1,3 mio. kr. mens de resterende 3,4 mio. kr. foreslås 
overført fra de øvrige sektorer indenfor Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalgets område.  
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Sektor Fritid 

På Sektor Fritid forventes en samlet merudgift på 0,2 mio. kr. Korrigeres for 
forventet overførelse til børne- og familieområdet på -0,3 mio. kr. bliver 
afvigelsen 0,4 mio. kr. i merudgift.  

Der er i opfølgningen indarbejdet en merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. Covid-19 
relateret til Hjørringhallerne.  

Tages der højde for den økonomiske effekt ved Covid-19 er den reelle afvigelse 
en mindreudgift på 1,4 mio. kr. hvoraf ca. 1 mio. kr. forventes overført til 2021.  

Mindreforbruget ligger primært på tilskud til selvejende haller, hvor det tidligere er 
besluttet, at der skal overføres midler målrettet en overgangspulje i forbindelse 
med den ændrede afregningsmodel for skolernes brug af hallerne. Der overføres 
her samlet 0,7 mio. kr., mens de resterende midler indgår i håndtering af 
merudgiften på børne- og familieområdet.  

 Anlæg 

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et 
nettoanlægsforbrug på 91,959 mio. kr. og en overførelse til 2021 på 50 mio. kr. 

24

Punkt 2, Bilag 2: Sagsfremstillinger, alle udvalg



Hjørring Kommune 
9. november 2020

Side 8. 

Fremrykkede anlægsprojekter som følge af det øgede låneadgang som følge af 
Covid-19 situationen er indarbejdet i prognosen for anlæg.  

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser på anlægsområdet, for mere 
uddybende vedrørende anlægsopfølgningen henvises til bilag 2.  

På projekt vedr. opførelse af ny børnehave og skole i Vrå er der i 2020 afsat 58,9 
mio. kr., hvoraf 55,6 mio. kr. forventes anvendt i 2020 mens de resterende 3,3 
mio. kr. forventes overført til 2021. Byggeriet er i fuld gang og går planmæssigt. 
Alle fagentrepriser er påbegyndt. Hallen, som Idrætscenter Vendsyssel udfører, 
blev overdraget i august 2020. 

På projekt vedr. ny musisk skole er der i 2020 afsat 11,8 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. 
kr. forventes anvendt i 2020, mens de resterende 10,4 mio. kr. forventes overført 
til 2021. Nedrivningen af bygninger på Banegårdspladsen samt i Jernbanegade 
er igangsat. Derudover er projektering af den nye skole i gang og fortsætter i 
2021.  

På projekt vedr. Børnehus i Hjørring Øst er der i 2020 afsat 19,4 mio. kr., hvoraf 
3,1 mio. kr. forventes anvendt i 2020, mens de resterende 16,2 mio. kr. forventes 
overført til 2021. Byggestart er udskudt ca. 2 måneder på grund af 
Byrådsbehandling omkring ekstra anlægsbevilling til pælefundering, men 
nedbrydningen af eksisterende bygninger forventes afsluttet i november 2020.  

På projektet vedrørende etablering af Emmersbæk Børnehave forventes et 
merforbrug på 3,4 mio. kr., der skyldes fejl i byggeriet. Hjørring Kommune har 
modtaget udbetaling fra garantistiller som følge af erkendelse af berettiget skade. 
Hjørring Kommune vil dog få en egenbetaling, idet skaderne beløbsmæssigt 
rækker ud over garantibeløbet. Projektet forventes afsluttet i 2020.  

Lovgrundlag 
BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v.) kapital 5, § 40.  

Økonomi 
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Bevillingsmæssige konsekvenser med økonomirapport 1 er beskrevet i 
sagsfremstillingen og fremgår af vedhæftede bilag 3 "bevillingsskema". 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 

Bilag 
1. Økonomirapport 2, drift
2. Økonomirapport 2, anlæg
3. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
4. Specifikation Covid-19 relaterede merudgifter

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller, 
 at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport

2,  
 at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oversender

økonomirapporten til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling,
 at bevillingsmæssige ændringer på driftsbudgettet godkendes jf. bilag 3.

Beslutning 
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. 
Ole Ørnbøl (A) spurgte ind til midlerne til covid-19 herunder ekstra rengøring, der 
er tildelt fra Staten. 

Tim Jensen (A) var fraværende. 

Bilag 

 Bilag 1 Økonomirapport pr 30 september 2020
 Bilag 2 BFU Anlægsopfølgning ØK2
 Bilag 3 Bevillingsskema ØK2
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 Bilag 4: Opgørelse af Covid-19 relaterede nettomerudgifter
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Budgetområde (sektor/service)

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde 

reduktioner

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde 

tilførsler
Flytning mellem 

udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger 

med kassevirkning

Bevillingsmæssige 
ændringer i alt

Forklaring til læsning af tabel

Kassevirkning -6,520 6,520 0,000 -2,408 -2,408
Drift i alt -5,867 5,867 0,252 -55,811 -55,559
Økonomiudvalget ‐2,315 2,315 1,184 ‐25,611 ‐24,427

Arbejdmarkeds‐ og Uddannelsesudvalget 0,000 0,000 0,000 ‐30,000 ‐30,000

Sundheds‐, Ældre‐ og Handicapudvalget ‐0,200 0,200 0,559 2,800 3,359

Teknik‐ og Miljøudvalget ekskl. forsyningsområdet 0,000 0,000 ‐1,551 ‐3,000 ‐4,551

Børne‐, Fritids‐ og Undervisningsudvalget ‐3,352 3,352 0,060 0,000 0,060

Teknik‐ og Miljøudvalget  ‐ forsyningsområdet  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Anlæg i alt -0,653 0,653 0,000 -1,700 -1,700
Økonomiudvalget, bevillingsmæssige tilpasninger ‐0,653 0,653 0,000 0,000 0,000

Sundheds‐, Ældre‐ og Handicapudvalget, finansiering driftsbevilling 0,000 0,000 0,000 ‐1,700 ‐1,700

Finansiering i alt 0,000 0,000 -0,252 55,103 54,851
Skatter 0,000 0,000 0,000 ‐1,532 ‐1,532

Tilskud og udligning 0,000 0,000 ‐0,252 29,998 29,746

Låneoptagelse 0,000 0,000 0,000 23,000 23,000

Finansforskydninger 0,000 0,000 0,000 3,637 3,637

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg

Til videre behandling i ØKU og Byråd
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Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillingsmæssige 

korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug          
"+" = merforbrug

"-" = mindreforbrug          
"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -75,561 0,000 0,000 1,184 -25,611 -51,134 -32,580

Administrativ organisation -27,850 0,000 0,100 1,684 0,000 -29,633 -25,650

Central administration -19,218 1,505 1,684 -22,407 -17,859

På området central adminstration forventes et mindreforbrug på ialt 19,218 
mio. kr., hvoraf 17,859 mio. kr. forventes overført til 2021, og omfatter 
forsikringsområdet med 5,324 mio. kr., de rammestyrede 
afdelingsbudgetter med 8,795 mio. kr. svarende til 2,6 % af 
afdelingsbudgetterne samt uforbrugte puljer med 3,740 mio. kr.

Der forventes merforbrug vedr. tjenestemandspensioner og 
barselsudligning på ialt 2,100 mio. kr., som finansieres af øvrige 
serviceområders mindreforbrug. På dette område anvendes 0,594 mio. kr. 
til finansiering af merforbruget.
I trykprøvning til næste budgetlægning indarbejdes tilpassede 
forudsætninger for barselsudligning og tjenestemandspensioner.

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tilføres der 0,133 mio. kr. til 
håndtering af merudgift til udbudskonsulent samt 1,551 mio. kr. fra Teknik 
og Miljøudvalget afledt af ny organisering. 

For de rammestyrede afdelingsbudgetter forventes et mindreforbrug afledt 
af Covid-19 på ialt 5,169 mio. kr., som skyldes vakante stillinger, udskudte 
planlagte aktiviteter/projekter, reducerede udgifter til kørsel, uddannelse mv. 
Mindreforbruget anbefales tilført en Covid-19 pulje. For kantinen forventes 
et merforbrug på 1,242 mio. kr. som finanseries af Covid-19 midler.

IT og Digitalisering -9,989 -2,215 -7,773 -7,791

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 9,989 mio. kr., hvoraf 7,791 
mio. kr. forventes overført til 2021 og 2,215 mio. kr. anbefales anvendt til 
finansering af merforbrug på øvrige områder under ØKU som eksempelvis 
tjenestemandspensioner og barselsudligning. 

Mindreforbruget kan henføres til en IT-bufferpulje, som anvendes til 
håndtering af fortsat usikkerhed if. overgang fra KMD til Kombit, udvikling af 
systemer og indkøb af nye systemer. Derudover forventes der mindre 
systemudgifter til KMD og Kombit end budgetteret. På systemmæssige 
løsninger til DitDataOverblik samt IT-strategi forventes  et mindreforbrug, 
som primært skyldes  forsinkelse pga. covid-19. Beløbene forventes derfor 
overført til 2021.

Det øvrige mindreforbrug som forventes overført til 2021 kan primært 
henføres til snitflader til tværgående systemer, implementering af næste 
generation Digital Post, tværgående digitaliseringsprojekter, robotteknologi 
som er udskudt på grund af Covid-19.

Administrationsbygninger 1,360 0,810 0,550 0,000

Der forventes et merforbrug på 1,360 mio. kr., hvoraf 0,810 mio. kr. skyldes 
en øget drift af et stigende antal m2 efter tilkøb af ydelseskontoret og leje af 
flere m2. på jobcentret. Herudover kan 0,550 mio. kr. henføres til udgifter 
relateret til Covid-19, som består af ekstra rengøring, specialindretninger og 
artikler. 
Administrationsbygninger forventes i balance med tilførslen af de 0,810 
mio. kr. og med afsætning af et fremtidigt vedligeholdelses-budget på 
0,750 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.

Redningsberedskabet -0,003 -0,003 0,000 Der forventes budgetbalance på området.

Politisk organisation -1,767 0,000 -0,100 0,000 0,000 -1,667 -1,467

Byråd, råd og nævn -0,300 -0,100 -0,200
Der forventes et mindreforbrug 0,300 mio kr., hvoraf 0,200 mio. kr. kan 
henføres til reducerede udgifter som følge af covid-19. Det resterende 
mindreforbrug anbefales anvendt til finansering af merforbrug på øvrige 
områder under ØKU.

Valg -1,467 -1,467 -1,467
Der afholdes ikke valg i 2020, og mindreforbrug på 1,467 mio. kr. forventes 
overført til 2021. Der overføres 0,967 mio kr. til opsparing til kommunalvalg i 
2021 samt 0,500 mio. kr. til finansiering af særlige it-anskaffelser som følge 
af implementeringen af nyt valgsystem.

Erhverv, Turisme og Profilering -0,854 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,854 -0,448

Turisme -0,013 -0,013 Der forventes budgetbalance på området.

Profilering 0,838 0,838 0,531

Der forventes i 2020 merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Naturmødet, hvoraf 
0,700 mio. kr. skyldes periodisering af udgifter til Naturmødet 2021, som 
forventes overført til 2021. I 2020 blev der afledt af Covid-19 afholdt digitalt 
naturmøde, som udgør 0,300 mio. kr. i merforbrug. 

Vedrørende "Husker du Hjørring" forventes der et mindreforbrug på 0,169 
mio. kr. som ansøges overført til 2021.

Erhverv -1,679 -1,679 -0,979
På området forventes et mindreforbrug på 1,679 mio. kr., hvoraf 0,979 mio. 
kr. ansøges overført til 2021 til fremadrettede erhvervsfremme-aktiviteter. 
De resterende 0,700 mio. kr. vedrører reducerede udgifter afledt af Covid-
19, og anbefales tilført en Covid-19 puljen. 

Kultur -1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,800 -1,300

Bygninger Der forventes budgetbalance på området.

Biblioteker -0,500 -0,500 -0,500

Hjørring Bibliotekerne forventer et samlet mindreforbrug på 0,500 mio. 
kr.,som forventes overført til 2021. Der er fortsat usikkerhed i forhold til den 
fortsatte udvikling i Covid-19, som betyder aflysning af arrangementer, men 
også øgede udgifter til rengøring mm. Et andet element er de periodevise 
forskydninger i leverancer, som opleves på området, og som kan resultere i 
periodisering af udgifter mellem 2020 og 2021.

Museer og Teatre -0,800 -0,800 -0,800
Samlet for området med Museer og Teatre forventes der et mindreforbrug 
på 0,800 mio. kr., som kan henføres til et verserende erstatningsarbejde 
omkring portene på Vendsyssel Teater, som stammer fra byggeriet. 
Mindreforbruget forventes overført til 2021.

Andre Kulturelle forhold -0,500 -0,500 På området forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. fra April-festivalen, 
og som anbefales tilført en Covid-19 pulje.

Budgetpuljer -43,290 0,000 0,000 -0,500 -25,611 -17,179 -3,715

Budgetpuljer -43,290 -0,500 -25,611 -17,179 -3,715

Hvis der ses bort fra bufferpuljen og Covid-19 pulje fra 
midtvejsreguleringen, forventes der et samlet mindreforbrug på 4,215 mio. 
kr., hvoraf 3,500 mio. kr. vedr. pulje til flextrafik ikke forventes at komme i 
anvendelse pga. Covid-19, da kørselsomfanget er væsentligt reduceret.

Pulje til rygestoptiltag på 0,500 mio. kr. flyttes til Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalget, som har afholdt udgifterne. 

For det politiske  koordinationsudvalg for sundhed forventes der et 
mindreforbrug på 0,215 mio. kr., som anbefales overført til 2021 til 
sundhedspolitiske initiativer i udvalgets resterende virkeperiode.

Ved midtvejsreguleringen for 2020 blev der afsat 13,464 mio. kr. i en Covid-
19 pulje til senere udmøntning. Denne pulje forventes overført til 2021. 
Bufferpuljen på 25,611 mio. kr. anbefales tilført kassen til finansiering af 
negativ ordinær midtvejsregulering af indtægts-grundlaget ud over tilførte 
Covid-midler og det forventede forbrug af driftsoverførsler inden for 
udvalgsområdet.

Drift -75,561 0,000 0,000 1,184 -25,611 -51,134 -32,580
Samlet kassevirkning   -25,611  

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Mio. kr.
Godkendes af 

fagudvalg

Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets område
Til videre behandling i ØKU og Byråd

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

2

Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillingsmæssige 

korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -33,279 0,000 0,000 0,000 -30,000 -3,052 -3,052

Forsørgelsesydelse -21,001 0,000 0,000 0,000 -21,001 0,000 0,000
Kontanthjælp -2,000 -2,000 Korrektion til forventet regnskab
Uddannelseshjælp -1,000 -1,000 Korrektion til forventet regnskab
Revalidering -2,000 -2,000 Korrektion til forventet regnskab
Fleksjob og ledighedsydelse -2,000 -2,000 Korrektion til forventet regnskab
Førtidspension Korrektion til forventet regnskab
Sygedagpenge -3,000 -3,000 Korrektion til forventet regnskab
A-dagpenge -10,000 -10,000 Korrektion til forventet regnskab
Ressourceforløb 6,000 6,000 Korrektion til forventet regnskab
Tilskudsordninger -5,000 -5,000 Korrektion til forventet regnskab
SH-ydelse -2,000 -2,000 Korrektion til forventet regnskab

Job- og ungeindsats -12,051 0,000 0,000 0,000 -8,999 -3,052 -3,052

Job og afklaring -10,692 -7,640 -3,052 -3,052 Mindreforbrug, der jf. overførselsreglerne søges overført til budget 2021.

Tilbud til udlændinge 1,314 1,314 Korrektion til forventet regnskab
Forberedende grunduddannelse -0,794 -0,794 Korrektion til forventet regnskab
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,505 -0,505 Korrektion til forventet regnskab
Ungeindsats -1,374 -1,374 Korrektion til forventet regnskab

Specialundervisning for Voksne -0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CKU Vendsyssel 0,035 Budgetafvigelse håndteres ifb med regnskabsafslutningen
Eksterne specialundervisningsydelser -0,261 Budgetafvigelse håndteres ifb med regnskabsafslutningen

Samlet kassevirkning -30,000

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd

3

Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillings-

mæssige korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug
"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt 1,447 0,000 0,000 0,559 2,800 -1,912 -3,668

Sikringsområdet 1,100 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000
Særlige sikringsydelser 2,600 2,600
Boligadministration -1,500 -1,500

Sundheds- og Ældreområdet 11,109 0,000 0,200 0,559 1,700 8,650 -3,468

Sundhed -5,300 0,050 0,500 -5,850 -1,146
Omplacering mellem sektorer vedr. ARB-områdets Investeringsstrategi. 
Flytning mellem udvalg vedr. Rygesstoppulje.

Ældre 16,409 0,150 0,059 1,700 14,500 -2,322

Omplacering mellem sektorer vedr. Kriminalpræventive tilsyn. Flytning 
mellem udvalg vedr. konto 6 og korrektion af midtvejsregulering. 
Tillægsbevilling vedr. brandvagter på ældrecentre finansieret ved prioritering 
af frigivne anlægsmidler til brandsikkerhed.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Handicapområdet -10,562 0,000 -0,200 0,000 0,000 -10,362 0,000

Interne tilbud 0,846 -0,050 0,896 Omplacering mellem sektorer vedr. ARB-områdets Investeringsstrategi.

Eksterne tilbud -11,408 -0,150 -11,258 Omplacering mellem sektorer vedr. Kriminalpræventive tilsyn.

Social Tilsyn Nord -0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,200 -0,200
Social Tilsyn Nord -0,200 -0,200 -0,200

Drift i alt 1,447 0,000 0,000 0,559 2,800 -1,912 -3,668
Samlet kassevirkning 2,800
 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling
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Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillingsmæssige 

korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -13,354 0,000 0,000 -1,551 -3,000 -17,905 -9,235

Forsyningsområdet 0,432 0,000 0,000 0,000 0,000 0,432 0,000
Affald og Genbrug 0,432 0,432

Park og Vej -3,186 0,000 0,000 -1,551 -3,000 1,365 1,365

Park og Vej -3,186 -1,551 -3,000 1,365 1,365

En mild vinter giver et forventet mindreforbrug på 3,000 mio. Kr., mens 
ekstra rengøring ifm. Corona forholdsregler samt færre indtægter fra 
stadepladser giver et merforbrug på 1,365. Der flyttes en bevilling på 1,551 
mio. Kr. Til Økonomiudvalget grundet organisationsmæssige 
omplaceringer. 

Byggeri og Ejendomme -0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,500 -0,500
Lejeadministrationen -0,500 -0,500 -0,500 Forsinkelse af projekter
Bygningsvedligeholdelse
Ældre- og plejeboliger

Natur og Miljø -7,100 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,100 -7,100
Natur og Miljø -7,100 -7,100 -7,100 Periodevise forskydninger i projekter

Landdistrikter -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,000 -3,000
Landdistrikter -3,000 -3,000 -3,000 Periodevise forskydninger i projekter

Drift i alt -13,354 0,000 0,000 -1,551 -3,000 -17,905 -9,235
Samlet kassevirkning -3,000

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Teknik- og Miljøudvalgets område
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd
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Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om tillægs-
bevillinger med 
kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillingsmæssige 

korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug      
"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -10,411 0,000 0,000 0,060 0,000 -10,471 -8,862

Undervisning -2,155 0,000 -0,891 0,000 0,000 -1,264 -3,148
Kompetenceudvikling -0,725 -0,725 -0,557 Forventet overførelse til 2021

Fritid-, Udvikling og Administration (kto 3) -0,294 -0,119 -0,175 -0,175
Andel forventet overførelse til 2021 mens resterende midler overføres til 
håntering af merudgifter på Børne- og familieområdet

Ungegaranti - ungesekretariat & skolespor -0,538 -0,538 -0,538 Forventet overførelse til 2021

Obligatoriske sprogprøver og mellemkommunale specialuv.  -0,772 -0,772
Mindreudgift overføres til Børne- og familieområdet til at dække merudgifter 
her. 

Skoleteaterordning -0,100 -0,100 -0,100 Forventet overførelse til 2021

Demografiregulerede områder -0,960 -0,960
Mindreudgift på demografiregulerede områder indgår i håndtering af Covid-
19 merudgifter

Decentralt niveau -1,292 -1,292 -1,292 Forventet overførelse til 2021
Eksternt finansierede projekter -0,486 -0,486 -0,486 Forventet overførelse til 2021
Covid-19 nettomerudgifter 3,012 3,012 Forventet nettomerudgift vedr. Covid-19

Dagtilbud -9,648 0,000 -2,209 0,000 0,000 -7,439 -2,804
Kompetenceudvikling -0,405 -0,405 -0,405 Forventet overførelse til 2021

Fritid-, Udvikling og Administration (kto 5.) -1,298 -0,326 -0,972 -0,326
Andel forventet overførelse til 2021 mens resterende midler overføres til 
håntering af merudgifter på Børne- og familieområdet

Ændret dagtilbudslov & særlige dagtilbud -1,883 -1,883
Mindreudgift overføres til Børne- og familieområdet til at dække merudgifter 
her. 

Demografiregulerede områder -6,299 -6,299
Mindreudgift på demografiregulerede områder indgår i håndtering af Covid-
19 merudgifter

Efterregulering økonomiske fripladser -1,200 -1,200
Mindreudgift på efterregulering af fripladser indgår i håndtering af Covid-19 
merudgifter

Decentrale institutioner -2,073 -2,073 -2,073 Forventet overførelse til 2021
Covid-19 nettomerudgifter 3,510 3,510 Forventet nettomerudgift vedr. Covid-19

Børne- og familie 1,216 0,000 3,352 0,060 0,000 -2,196 -1,869

Anbringelsesområdet -1,176 -1,176
Mindreforbrug på anbringelsesområderne indgår i håndtering af øvrige 
merudgifter på Børne- og familieområdet

Forebyggende foranstaltninger 3,615 2,526 1,088 0,001

Merudgifter på forebyggende foranstaltninger håndteres dels via 
mindreforbrug på anbringelsesområderne dels via overførelse af 
mindreforbrug fra de øvrige Sektorer

§ 41 merudgifter 0,905 0,905
Merudgift på § 41 håndteres via overførelse af mindreforbrug fra de øvrige 
Sektorer

§ 42 tabt arbejdsfortjeneste 0,984 0,984
Merudgifter på § 42 tabt arbejdsfortjeneste håndteres via overførelse af 
mindreforbrug fra  øvrige Sektorer

Integration mv. 0,375 0,375
Merudgift vedr. integration håndteres via overførelse af mindreforbrug fra de 
øvrige Sektorer

Indsatsstrategi -1,350 -1,350
Andel af midler på indsatsstrategien omprioriteres som del af håndteringen 
af merudgifter på de forebyggende foranstaltninger

Ungegaranti - støttespor -0,148 -0,148 -0,148 Forventet overførelse til 2021
Decentralt niveau -0,941 -0,941 -0,941 Forventet overførelse til 2021
Eksternt finansierede projekter -0,780 -0,780 -0,780 Forventet overførelse til 2021

Midtvejsregulering Sundhedsplejen 0,060 0,060
Ekstra midtvejsregulering jf. tillægs akt 273 vedrørende sundhedsplejen 
(Tilgår BFU)

Covid-19 nettomerudgifter -0,328 -0,328 Forventet nettomerudgift vedr. Covid-19

Fritid 0,176 0,000 -0,252 0,000 0,000 0,428 -1,041

Selvejende haller -0,948 -0,193 -0,755 -0,755
Andel af mindreforbrug overføres til 2021 til overgangspulje mens 
resterende midler omprioriteres til B&F

Elite-idræt -0,080 -0,080 -0,080 Forventet overførelse til 2021
Folkeoplysning mv. -0,058 -0,058 Mindreforbrug lægges kassen

Fritid-, Udvikling og Administration (kto 3.) -0,079 -0,059 -0,020
Andel af mindreforbrug overføres til 2021 til overgangspulje mens 
resterende midler omprioriteres til B&F

Covid-19 nettomerudgifter 1,547 1,547 Forventet overførelse til 2021
Hjørringhallerne -0,206 -0,206 -0,206 Forventet nettomerudgift vedr. Covid-19
Drift i alt -10,411 0,000 0,000 0,060 0,000 -10,471 -8,862
Samlet kassevirkning 0,000

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd
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Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillings-

mæssige korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen

Bevillingstype Omplacering Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling
Kategori 25 26 27 25

Forklaring til læsning af tabel
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug
"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Anlæg i alt -3,133 0,000 0,000 0,000 -1,700 -1,433 -1,433

Køb og salg af grunde og bygninger -0,520 -0,520

Køb og salg af grunde og bygninger er i år præget af stor aktivitet. Der er 
blandt andet sket salg på Rævebakken, Grønnevang, Høngårds Ager og 
Æblelunden. Salgssummen på 18,0 mio. kr. blev tilført kassen ved ØK1. 
Der forventes yderligere merindtægter i 2020, hvoraf 0,520 mio. kr. 
anbefales anvendt til finansiering af merudgift ved udbetaling af garanti.

Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev 0,520 0,520
Der forventes en merudgift på anlægprojektet på 0,520 mio. kr. pga. 
udbetaling af garanti, som anbefales finansieriet af merindtægter på 
køb/salg af grunde og bygninger.

Bydelsstrategi -0,133 -0,133 Mindreforbrug på projektet anbefales omplaceret til anlægsprojektet vedr. 
"Etablering af vejadgang fra Brinck Seidlelingsgade til Mammupladsen”.

Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen -1,300 0,133 -1,433 -1,433 Omplacering af mindreforbrug på projektet "bydelsstrategi".

Brandsikkerhed plejecentre og botilbud -1,700 -1,700 Finansiering af driftsbevilling til brandvagter på ældrecentrene i 2020.

Anlæg i alt -3,133 0,000 0,000 0,000 -1,700 -1,433 -1,433
Samlet kassevirkning -1,700

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Anlæg
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd
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Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Budgetområde (sektor/service)
Forventet 

budgetafvigelse
Omprioritering inden 

for sektorniveau 

Omprioritering 
mellem sektorer 

inden for 
udvalgsområde

Flytning mellem 
udvalg

Ansøgning om 
tillægsbevillinger med 

kassevirkning

Afvigelse efter 
bevillingsmæssige 

korrektioner
Heraf forventet 

overførsel til 2021
Korte bemærkninger 

til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel "-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug
"-" = mindreforbrug          

"+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Finansiering i alt 15,173 0,000 0,000 -0,252 55,103 -39,678 -39,678

Skatter -1,532 0,000 0,000 0,000 -1,532 0,000 0,000
Det skrå skatteloft -1,359 -1,359 Mindre regulering af det skråskatteloft end KL forventede ved 

budgetvedtagelsen for budget 2020

Forskerskat -0,173 -0,173 Det endelige beløb til afregning i november er højere end forventet ved 
budgetvedtagelsen

Tilskud og udligning -9,932 0,000 0,000 -0,252 29,998 -39,678 -39,678

Ekstra midtvejsregulerings sundhedsplejen -0,060 -0,060 Ekstra midtvejsregulering jf. tillægs akt 273 vedrørende sundhedsplejen 
(Tilgår BFU)

Tilskud til lokale fritidsaktiviteter til ældre -0,192 -0,192 Særtilskud som Ministeriet ikke nåde at få med sammen med 
midtvejsreguleringen og derfor kom via. tillægs aktykke (Tilgår SÆH)

Ekstra ordinære afskrivninger -0,002 -0,002 Mindre kompensation for eftergivet gæld til det offentlige

Modregning salg af HMN Naturgas -9,678 -9,678 -9,678
Der er i øjeblikket en sag vedrørende modregningen af bloktilskuddet 
grundet salg af HMN-naturgas. Derfor er modregningen for B2020 udsat til 
næste år, imens der ventes på en afgørelse. 

Pulje til evt. modregning i bloktilskud vedr. Covid-19 30,000 -30,000 -30,000

Låneoptagelse 23,000 0,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000
Låneoptagelse 23,000 23,000 Håndteres særskilt i sagsfremstilling om låneoptagelse senere i 2020

Finansforskydninger 3,637 0,000 0,000 0,000 3,637 0,000 0,000

Grundkapitalindskud, Svanelundsbakken 4,664 4,664 Byrådsmøde 26/6-19, punkt 19 (Skema B). Indskuddet er først opkrævet af 
Landsbyggefonden i august 2020

Efterregulering fra Landsbyggefonden -0,570 -0,570 Efterregulering af indbetalinger til Landsbyggefonden på grundlag af 
udamortiserede lån for 2018-2020

Tilbagebetaling af særstøttelån vedr. Domea -0,528 -0,528 Mailkorrespondance 22/9-20. Gammel sag, som ingen i afdelingen kendte 
til og nyt kontonummer måtte oprettes

Efterregulering af grundkapitalindskud 0,071 0,071 Byrådsmøde 28/8-19, punkt 16 (Skema C) vedr. BoVendia, afd. 16 - 
efterregulering ift. Skema B. Opkrævet i oktober 2020

Finansiering 15,173 0,000 0,000 -0,252 55,103 -39,678 -39,678
Samlet kassevirkning   55,103  

"-" = reduktion af bevilling          "+" = tilførsel af bevilling

 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
  - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Finansiering
Mio. kr.

Godkendes af 
fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd
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Punkt 2, Bilag 3: Bevillingsskemaer, alle udvalg



Anlægsopfølgning ØK2 2020

beløb i 1.000  kr.
Vedtaget 
budget

Overførsel 
til 2020

Korr. 
Budget 

Forbrug pr. 
30. sept. 

2020
Forventet 
regnskab

Forv. rest korr. 
Budget 

Heraf forv. overførsel 
til 2021

Afvigelse efter 
forventet overførsel

(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

Afvigelse brutto-anlægsramme

Bruttoanlægsudgifter 130,290 125,562 305,231 73,105 178,578 -126,653                       48,288 

Nettoanlægsudgifter 115,790 110,790 256,543 36,021 129,541 -127,002 -129,379 2,377
Økonomiudvalget 3,040 16,537 6,264 -32,077 -23,382 -29,645 -30,032 0,386

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 26,120 8,639 58,043 -2,640 27,337 -30,707 -31,048 0,341

Teknik- og Miljøudvalget 13,500 36,338 51,838 12,896 33,627 -18,211 -18,260 0,049

Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget 73,130 49,275 140,398 57,842 91,959 -48,439 -50,039 1,600

Anlægsbevilling 2020 Forbrug 2020

Anlægsoverførsler

Punkt 2, Bilag 4: Samlet anlægsopfølgning



Anlægsopfølgning ØK2 2020

beløb i  kr. Vedtaget budget Overførsel til 2020 Tillægs-bevillinger Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 30. 

sept.  2020 Forv. udgifter Forv. Indtægter
Forventet 
regnskab Forv. rest korr. Budget 

Heraf forv. overførsel til 
2021

Afvigelse efter forventet 
overførsel Bemærkning

(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug
(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

Bruttoudgifter 17.540.000                18.937.158                    -8.998.541                 27.478.617            25.806.226         -8.899.977             12.208.355          -                       3.308.378 -24.170.239                         

Økonomiudvalget 3.040.000 16.537.158 -11.545.411 6.263.589 -16.012.861 -32.076.891 12.208.355 -3.513.295 -23.381.831 -29.645.420 -30.031.777 386.357

013993 Salg, Dronningensgade -7.500.000                   2.000.000              -5.500.000 -5.500.000 -23.398.251                800.000                         -              -22.598.251                          -17.098.251                             -17.098.251 

Indtægt -18.500.000                  2.000.000            -16.500.000 -16.500.000 -23.926.775                         -             -23.926.775                           -7.426.775    

Udgifter 11.000.000             11.000.000 11.000.000 528.524               800.000              1.328.524                           -9.671.476 

003910 Slotvedgård                      540.000                  540.000 540.000 540.000                         -                    540.000                                         -   

Dækker over indgået aftale med Naturstyrelsen omkring køb og etablering af rekreative 
faciliteter på området. Hjørring Kommune betaler årligt 0,540 mio. kr. til Naturstyrelsen over 
en 10 årig periode. Aftalen udløber i 2025.

013992 Modulboliger i tomme bygninger 0                      -7.654.660                               -                -7.654.660 -7.654.660 475.479                  20.000                         -                    495.479                             8.150.139                                8.150.139 
Et støttet projekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Projektet afsluttes i år og 
refusionen forventes hjemtaget primo 2021. 

010991 Nedrivning Møllegården, Vrå                   3.000.000                                    -                                 -                 3.000.000 1.000                100.000                  101.000                            -2.899.000                               -2.899.000 

Der er afsat 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-
faciliteter på grunden. Selve nedrivningen er forsinket fordi der er forhandlinger igang med 
entreprenør vedr. ekstraopgaver. Projektet forventes afsluttet i 2021.

013994 Køb ejendom, Hirtshals                                -                                      -                     1.500.000               1.500.000 1.500.000                         -                             -                              -1.500.000                               -1.500.000 Der laves købsaftale i 2020, med overtagelse pr. nov 2021.

015995 Bydelsstrategi                                -                            132.698                  132.698 132.698 0                         -                             -                                 -132.698                                  -132.698 

Restbudgettet er reserveret til asfaltering af Mammutpladsen, som afventer påbegyndelse af 
projektet i 2023, projektet er derfor sat på pause. Projektet skal ses i relation til nyt vejprojekt 
mellem Brinck Seidelins Gade og Mammutpladsen, som forventes udført i 2021. Restbudget 
ønskes overført til "Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen"

015997 Decentral pulje, udvilklingsaktiviteter                   1.000.000                                    -                                 -                 1.000.000 0                           -                              -1.000.000                               -1.000.000 

Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter uden for Hjørring by, der ikke umiddelbart kan 
finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med 
udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne, landsbyer og 
landdistrikter.

018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev                                -                            897.000                  897.000 897.000 1.417.076                         -                 1.417.076                                520.076                                            -                               520.076 Garantien er udbetalt efter aftale med Nykredit omkring sagens forløb.

018995 Åstrupvej 10, Hjørring - Vækstcenter Nord (Garanti)                                -                              36.190                               -                      36.190 6.085                         -                        6.085                                 -30.105                                            -                                -30.105 
Likvidation af fonden Vækstcenter Nord. Forventningen er, at fonden opgøres endeligt og 
afsluttes med Erhvevsstyrelsens godkendelse her i 2020.

031993 Etablering af tribuner på Hjørring Stadion                                -                        -2.954.292              -2.954.292 -2.954.292 -1.235.375            -1.000.000              -2.235.375                                718.917                             718.917 

Arbejdet med en generel opnormering af Hjørring Stadion/Nord Energi Arena er afsluttet. Der 
mangler de endelige tekniske beregninger før en afslutning af projektet kan godkendes. 
Afvigelsen regnskabsforklares.

050997 Naturmøde - NaTour hele året                      500.000                       1.517.179                               -                 2.017.179 2.017.179 501.553                270.000                  771.553                            -1.245.626                               -1.245.626 
NaTour får ikke de forventede udgifter i 2020 grundet diverse aflysninger i forbindelse med 
Covid-19. Men der arbejdes fortsat, specielt med digitale løsninger og klargøring af materiel.

317901 CKUV - Erstatning af pavilloner med nybyggeri                                -                                      -                     1.000.000               1.000.000 1.000.000 0                950.000                  950.000                                 -50.000                                    -50.000 

Der er fremrykket 1 mio. kr. fra budget 2021 til anlæggelse af parkeringsplads. I maj juni blev 
der udført separatkloakering under parkeringspladsen og her i efteråret lægges et lag grov 
asfalt. Projektet færdiggøres I 2021.

360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM                                -                         2.000.000                               -                 2.000.000 0 0                         -                             -                              -2.000.000                               -2.000.000 
Forventningen er, at strategien først implementeres I 2021. Der pågår dialog omkring mindre 
udvendige renoveringsarbejder, som vil kunne udføres I år.

364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger                      500.000                          648.656               1.148.656 648.656 485.645                  50.000                  535.645                               -613.011                                  -613.011 
Der er projekter vedr. Sømandskirken og elevator I Hirtshals gl. Rådhus I gang. Der arbejdes 
på at få igangsat arbejder for årets bevilling hurtigst muligt. 

364988 Byens Hus i Vrensted (XA-6620000103)                                -                                      -                                 -                              -   0 5.663                   -5.663                         -                             -                                           -                                              -                                        -   Projektet er afsluttet. 
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til 
erhvervslejemål                                -                            610.119                  610.119 610.119 88.167                300.000                  388.167                               -221.952                                  -221.952 

Midlerne anvendes jf. den indgåede aftale mellem Vendelbohus S/I og Hjørring Kommune. 
Midlerne anvendes til at øge husets funktionalitet. 

650995 Tværgående energibesparende investeringer                   4.000.000                       3.004.998                               -                 7.004.998 7.004.998 1.524.477             3.000.000               4.524.477                            -2.480.521                               -2.480.521 

Overførslen fra 2019 er disponeret fuldt ud, og der arbejdes på at få igangsat arbejder for 
årets bevilling hurtigst muligt, specielt mht. energimærkning af børnehaver og skoler. Der er 
dog erfaringsmæssigt ofte således at projekter strækker sig over flere måneder, så der bliver 
forskydninger mellem årene. 

650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner                   2.000.000                       1.768.635               3.768.635 3.768.635 431.843             1.100.000                         -                 1.531.843                            -2.236.792                               -2.236.792                                      -   
Puljen udmøntes efterhånden, som der indkommer kvalificerede ansøgninger. Det er 
forventningen at der løbende vil indkomme ansøgninger til puljen.

651989 Digitaliseringspulje 2012                                -                            414.653                               -                    414.653 414.653 75.160                300.000                  375.160                                 -39.493                                    -39.493 
Midlerne anvendes til indsatser omkring nye funktionaliteter, bl.a. omkring rådhuset og av-
udstyr. Restbudgettet søges overført til efterfølgende år.

662901 Områdefornyelser/Turismefremme                   1.000.000                       2.713.824               3.713.824 1.933.824 2.030.361                250.000               2.280.361                            -1.433.463                               -1.433.463 
Der er afsat midler til reparation af trapper og broer, samt besøgscenter ved Rubjerg Knude 
fyr mv.  Det forventes at arbejderne på trapperne og broerne udføres I år. 

662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken                                -                            500.000                               -                    500.000 500.000 0                         -                             -                                 -500.000                                  -500.000 Projektet er afsluttet, men der mangler endnu endelig afklaring af finansieringen. 

Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til 
Mammutpladsen                                -                                      -                     1.300.000               1.300.000 0 0

                          -                              -1.300.000                               -1.300.000 

Som en del af bydelsstrategien, skal der arbejdes med en vejadgang fra Brinck Seidelinsgade 
til Mammutpladsen, med henblik at kunne fredeliggøre Asylgade for trafik. Der er tidligere 
nedrevet en bygning, for at gøre plads til denne vejadgang. Der er fremrykket 1,300 mio. kr. 
fra 2022, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 
omkring fremrykket anlægsaktivitet.

Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby (herunder 
Jernbanegade 19)                                -                                      -                     4.200.000               4.200.000 0 0             4.200.000               4.200.000                                         -                                              -   

Et projekt vedrørende erhvervelse af ejendom til disponering ind i bydelsstrategi, bl.a. omkring 
parkeringsfaciliteter. Projektet forventes afsluttet i år.

Tilskud Bibiana, Hirtshals                                -                                      -                     1.200.000               1.200.000 0 0             1.200.000               1.200.000                                         -                                              -   

Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i 
børneillustrationskunst. Der afsættes 1,200 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals. Der 
er fremrykket 1,200 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder 
i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.

Køb og salg af grunde og bygninger -2.000.000                 12.902.158                    -22.745.411               -13.611.411           -20.871.671       -15.025.774           674.018               -3.513.295           -17.865.051           -4.253.640                           -3.431.109                              -822.531                           

Køb og salg af grunde og bygninger er i år præget af stor aktivitet. Der er blandt andet sket 
salg på Rævebakken, Grønnevang, Høngårds Ager, Doggerbanke  og Æblelunden. 
Salgssummen fra disse er tilført kassen.

*Fremrykket ved B2021-2024

Anlægsbevilling 2020 Forbrug 2020

jf. indgået købsaftale for Dronningensgade, sælges ejendommen pr 1. august 2020 til den 
aftalte købssum. Denne købssum er disponeret, både udgifts- og indtægtsmæssigt over 
2020, 2021 og 2022, hvorfor der de kommende år vil være større mindreforbrug til dækning af 
de fremtidige udgifter - bl.a. grundkapitalindskud til almene boliger på Dronningensgade på 8 
mio. kr.

Punkt 2, Bilag 4: Samlet anlægsopfølgning



Anlægsopfølgning ØK2 2020

beløb i  kr. Vedtaget budget
Overførsel til 

2020
Tillægs-

bevillinger Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 30. 

sept. 2020 Forv. Udgifter Forv. Indtægter Forventet forbrug Forv. rest korr. budget Forv. overførsel til 2021
Afvigelse efter forventet 

overførsel Bemærkning
(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

 Bruttoanlægsudgifter 26.120.000              8.639.186             22.470.000           67.543.186           50.535.744           6.859.859                 29.976.650               -                           36.836.509 -30.706.677                          

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 26.120.000 8.639.186 22.470.000 58.043.186 41.035.744 -2.640.139 29.976.650 0 27.336.511 -30.706.675 -31.048.130 341.455

018961 Vedligeholdelsesramme Ældre - service (2020)                 3.400.000                           -                             -                3.400.000              3.400.000 392.034                  2.457.966                  2.850.000                                -550.000                             -550.000 

Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af 
anlægsprojekter d. 25/3. Rammen er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 
23/9-20. Trods fuld disponering viser erfaringen, at der alligevel er projekter der ikke når at blive færdige, og 
det forventes derfor, at en del af rammen alligevel må overføres til 2021.

018963 Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap - service (2020)                 2.200.000                           -                             -                2.200.000              2.200.000 1.165.305                     684.695                  1.850.000                                -350.000                             -350.000 

Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af 
anlægsprojekter d. 25/3. Rammen er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 
23/9-20. Trods fuld disponering viser erfaringen, at der alligevel er projekter der ikke når at blive færdige, og 
det forventes derfor, at en del af rammen alligevel må overføres til 2021.

018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)                              -                1.451.669                           -                1.451.669              1.451.669 389.366                  1.062.303                  1.451.669                                           -   
Rammen hænger sammen med 530977. og indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes 
alle at blive færdige i løbet af 2020, og rammen forventes fuldt udnyttet.

018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)                              -                   339.328                           -                   339.328                 339.328 230.135                     109.193                     339.328                                           -   
Rammen indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes alle at blive færdige i løbet af 2020, 
og rammen forventes fuldt udnyttet.

018997 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej                    200.000              1.810.100                           -                2.010.100                   10.100 159.600                  1.850.500                  2.010.100                                           -   

Vedtaget via budget 2019-2022 jf. investeringsoversigten. Teknik & Miljø-området har udarbejdet en 
revideret tidsplan for projektets gennemførelse.  Projektet er i gang og  det forventes at det afsatte beløb 
bliver brugt i år. 

018998 Ældrecenter Ny Sindal (Servicedel)                 8.000.000                 395.240                           -                8.395.240                 395.240 150.409                  2.444.831                  2.595.240                             -5.800.000                          -5.800.000 

Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Den oprindelige tids- 
og procesplan blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023. 
Projektet er siden trykprøvet og der har ikke været afholdt de udgifter i 2020 man havde forventet. Der skal 
derfor overføres samlet 7,000 mio. til 2021 på rammerne 018998 og 527995.

018999 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Service del)                 6.000.000                           -               -1.400.000              4.600.000              3.000.000 24.715                  4.575.285                  4.600.000                                           -   

Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb, samt 
nedskrevet 1,4 mio. kr. på det ikke frigivede rådighedsbeløb. Der afventes endelig kvalificering af det 
økonomiske overslag, men der må under alle omstændigheder forventes fuld udnyttelse af det, der indtil 
videre er frigivet. Herunder finansiering af driftsbevilling til brandvagter på ældrecentrene i 2020.

485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr                    370.000                           -                   370.000                 740.000                 740.000 28.630                     711.370                     740.000                                           -   
Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik. Der er desuden blevet fremrykket investeringer fra 2021 til 2020 som 
følge af generelt ønske om at fremrykke anlægsprojekter på grund af Covid19.

488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr                    380.000                           -                             -                   380.000                 380.000 284.548                       95.452                     380.000                                           -   Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.

488992 Etablering af lægehus i Hirtshals                 1.170.000                 298.184                           -                1.468.184             -5.201.816 -8.836.258                  1.404.442                -7.431.816                             -8.900.000                          -8.900.000 

            Udgift               10.670.000                298.184           10.968.184             4.298.184 663.742

            Indtægt               -9.500.000            -9.500.000            -9.500.000 -9.500.000

532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr                 1.700.000                 900.000                           -                2.600.000              2.600.000 389.967                  2.210.033                  2.600.000                                           -   Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.

527977 Vedligeholdelsesramme ældre - Boligdel (2020)                              -                             -                1.500.000              2.336.000              2.336.000 344.763                  1.741.237                  2.086.000                                -250.000                             -250.000 
Hænger sammen med 018961, og også her viser erfaringen at der er projekter der ikke når at blive færdige, 
og derfor må overføres til 2021.

527978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - Boligdel 
(2020)                              -                             -                             -                   245.000                 245.000 220.257                       24.743                     245.000                                           -   Forventes fuldt udnyttet.

527979 Tilbygning på køkkenområdet 0 0            16.000.000            16.000.000            16.000.000 100.373                  1.399.627                  1.500.000                           -14.500.000                        -14.500.000 

Økonomiudvalget godkendte 22/4-20 forslag om tilbygning til Centralkøkkenet. Oprindeligt tiltænkt en udgift 
på 3,5 mio. i 2020 og 12,5 i 2021, men i lyset af Covid-19 ønskes projektet fremrykket. Der når dog ikke at 
blive brugt mere end de 1,5 mio. i 2020, hvorfor de 14,5 mio. søges overført til 2021.

527995 Nyt Ældrecenter Sindal (Boligdel)                 1.200.000                           -                             -                1.200.000 0                              -                                -                               -1.200.000                          -1.200.000 

Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Den oprindelige tids- 
og procesplan blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023. 
Projektet er siden trykprøvet og der har ikke været afholdt de udgifter i 2020 man havde forventet. Der skal 
derfor overføres samlet 7,000 mio. til 2021 på rammerne 018998 og 527995.

527996 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Boligdel)                              -                             -                6.000.000              6.000.000              6.000.000 604.709                  5.395.291                  6.000.000                                           -   

Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb. Der afventes 
endelig kvalificering af det økonomiske overslag, men der må under alle omstændigheder forventes fuld 
udnyttelse af det der indtil videre er frigivet.

530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)                              -                1.889.780                           -                1.622.780              1.622.780 193.573                  1.429.207                  1.622.780                                           -   
Rammen hænger sammen med 018965. og indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes 
alle at blive færdige i løbet af 2020, og rammen forventes fuldt udnyttet.

532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring                              -               -2.462.558                           -               -2.462.558 258.142                     258.142                              2.720.700                           2.720.700 

Projektet er ikke blevet færdiggjort pga. opståede fugtproblemer i køkkenet. Udbedringen af dette forventes 
at generere et yderligere merforbrug. Finansieringen af dette er forsat ukendt, og et forlig kan tidligst 
forventes senere i 2020. Der aflægges særskilt regnskab for projektet. SÆH-udvalget blev senest orienteret 
om status på udvalgsmøde d. 10/4-19 (lukket dagsorden).

532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen                              -                     34.886                           -                     34.886                   34.886 376.341                     376.341                                 341.455                              341.455 Projektet er afsluttet med et merforbrug

532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem                              -                   460.910                           -                   460.910                 460.910 729.612                     112.468                     842.080                                 381.170                              381.170 

Projektet har trukket yderligere ud, og forventes nu først afsluttet i 1. halvår 2021. Projektet er blevet dyrere 
end ventet og forventes at afsluttes med et merforbrug. Det merforbrug der allerede er konstateret søges 
overført til 2021, hvor projektet afsluttes. Der må samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 
mio. kr. 

550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde                 1.500.000              3.521.647                           -                5.021.647              5.021.647 153.640                  2.268.007                  2.421.647                             -2.600.000                          -2.600.000 
Der har været sparet op til nogle større projekter, hvoraf det ene allerede nu ventes at blive udskudt til 
2021, hvorfor en del af midlerne skal overføres til 2021.

Fremrykket fra 2021 til 2020

Anlægsbevilling 2020 Forbrug 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,5 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i 
Hirtshals, idet ministeriet forudsætter, at Hjørring Kommune finansierer den resterende del af projektet. 
Byrådet godkendte 29. maj en egenfinansiering på 4,5 mio. kr. til projektet i forbindelse med 
budgetlægningen for 2020 - 2023, og frigav samtidig 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning. 
Restfinansieringen på 4,0 mio. kr. blev frigivet på Byrådsmøde 25/3-20. Eftersom hele tilskuddet fra 
Sundheds- og Ældreministeriet er frigivet i 2020, forventes der at skulle overføres et mindreforbrug på 8,9 
mio. kr., da de modsvarende udgifter først forventes brugt i 2021.

Punkt 2, Bilag 4: Samlet anlægsopfølgning



Anlægsopfølgning ØK2 2020

beløb i  kr. Vedtaget budget
Overførsel til 

2020 Tillægs-bevilling Korr. Budget
Forbrug pr. 30. 

sept 2020 Forv. Udgifter Forv. Indtægter Forventet forbrug Forv. rest korr. Budget Forv. overførsel til 2021
Afvigelse efter forventet 

overførsel Bemærkning

(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

 Bruttoanlægsudgifter 13.500.000            48.710.848      7.600.000              69.810.848              17.303.135        46.473.970 -23.336.878                           

Teknik- og Miljøudvalget 13.500.000 36.337.966 2.000.000 51.837.966 12.896.339 29.170.835 -8.440.000 33.627.174 -18.210.792 -18.260.089 49.297

015975 Landsbyfornyelse 2019                            -           1.487.732                            -                   1.487.732 838.713               -200.000                         638.713                                 -849.019                             -849.019                                        -   
Projektet omkring Landsbyfornyelse blev opstartet i 2019. Der er en samlet ramme på 4,5 mio. kr., og der hjemtages i år 
refusioner for omkring 1,250 mio. Kr. Projektet afsluttes I 2021. 

015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)                            -          -1.527.672                            -                  -1.527.672 272.847               -200.000                           72.847                               1.600.519                           1.600.519 
Projekt omkring nedrivning af bygninger til forskønnelse af byer. Projektet afsluttes i år og de sidste refusioner forventes 
modtaget I 2021.

015977 Områdefornyelse Tårs                            -           2.064.393                            -                   2.064.393 2.740.383             300.000                      3.040.383                                  975.990                              975.990 
Forholdene under Corona-krisen har gjort det nødvendigt at udskyde dele af projektet til 2021. Den resterende del af 
refusionen hjemtages når projektet afsluttes I 2021, 

015979 Områdefornyelse i Løkken                            -             -216.851                            -                     -216.851 1.008             700.000                         701.008                                  917.859                              917.859 
Staten søges om fristforlængelse, så projektet kan afsluttes I første halvår af 2021. Staten bidrager med en refusion på 
1,625 mio. Kr., som forventes hjemtaget ved projektets afslutning I 2021. 

015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.                            -              422.854                            -                      422.854 1.149.046             500.000                      1.649.046                               1.226.192                           1.226.192 Forsøgsprojektet afsluttes I 2021, og refusionen på samlet 3,500 mio. kr. hjemtages derefter. 

015982 Helhedsindsats Hirtshals                            -           5.372.659                            -                   5.372.659 -518.941          1.500.000                         981.059                              -4.391.600                          -4.391.600 
Sidste etape I byfornyelsen - Byens hjerte og wayfinding udvikles, projekteres og udbydes I 2020. Anlægsarbejderne 
udføres i 2021 og koordineres med vandselskabets arbejder. 

015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje (til og med 2019)               1.400.000             -51.868              -1.400.000                     -51.868 -231.851             230.000                            -1.851                                    50.017                                        -                                  50.017 Projektet er afsluttet. Endelig regnskab og opgørelse af projektet opgøres I år.

015985 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2020)                            -                        -                 1.400.000                 1.400.000 586.824             250.000                         836.824                                 -563.176                             -563.176 Byforskønnelsespuljen for 2020 dækkende nedrivninger af bygninger. Projektet forventes afsluttet I 2023.
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)                            -               -64.694                            -                       -64.694 -93.625             130.000               -100.000                          -63.625                                      1.069                                  1.069 Byforskønnelsesprojekt fra 2017. Projektet forventes afsluttet primo 2021.
015993 Løkken områdefornyelse                            -              667.000                            -                      667.000 0                       -                                     -                                   -667.000                             -667.000 Bygningsfornyelse planlægges annonceret i år og aftaler med bygningsejere forventes indgået i 2020.

018960 Grundkapitalindskud - Ungdomsboliger                            -           3.328.000                            -                   3.328.000 0          3.328.000                      3.328.000                                            -                                          -   
Kommunens grundkapitalindskud ved opførsel af ungdomsboliger på Østergade. Udgiften forventes afholdt i 2020, men 
erfaringer viser, at det kan trække til 2021 grundet administrativt arbejde mellem bygherre og Landsbyggefonden. 

050987 Flytning af Rubjerg Knude Fyr                            -          -4.277.722                            -                  -4.277.722 21.605               50.000            -5.000.000                     -4.928.395                                 -650.673                             -650.673 Regeringen afsatte op til 5 mio. kr. til flytningen af fyret. Den resterende del af bevillingen er afsat til fremtidig drift. 

050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar                            -                  1.755                            -                          1.755 735               90.000                 -90.000                                735                                     -1.020                                        -                                   -1.020 
Indtægten skyldes en fejlkontering. Projektet afsluttes i år, men opgaven fortsætter de kommende år og driftsudgifterne 
søges indarbejdet ifm. budget 2021.

050996 Kystbeskyttelse               2.600.000         1.585.183                            -                   4.185.183 1.038.708             250.000            -2.000.000                        -711.292                              -4.896.475                          -4.896.475 Opgaveløsningen omkring kystsikring afhænger af aftale med kystdirektoratet, som forhåbentlig sker i år. 

050998 Naturkommmunen blomstrer vildt 0 0 0 0 125.616             225.000               -250.000                         100.616                                  100.616                              100.616 

Med projektet skabes så meget vild natur som muligt både i byen og i det åbne land, med hjælp fra borgerne. projektet er 
eksternt finansieret af 15. juni- fonden med en bevilling på 1 mio. kr. Heraf er 150.000 kr. afsat til 
monitorering/dokumentation. Projektet løber i årene 2020-2024.

050999 Grøn ordning                            -             -792.275                            -                     -792.275 -792.275                       -                          -792.275                                            -                                          -   Alle projekter er gennemført og økonomisk afsluttede. 

070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse                            -          -1.614.739                            -                  -1.614.739 -287.341             500.000               -200.000                           12.659                               1.627.398                           1.627.398 
Der udføres en række fysiske indsatser ved en række vandløb ihenhold til udpegninger. Projekterne udføres frem til 2022. 
Staten finansierer 100%, efter regnskabsaflæggelse. Der hjemtages løbende refusioner. 

070991 Bygværker               1.000.000         1.020.249               1.000.000                 3.020.249 530.000                         530.000                              -2.490.249                          -2.490.249 

I år er projektet med sænkning af Hæstrupvej under jernbanen udført.  Derudover er det planlagt at udskifte broen over 
Uggerby å ved Vrejlevklostervej. Dette projekt blev ved udbud dyrere end forventet og er planlagt til opstart i april 2021. Til 
dette projekt er der fremrykket budget fra 2021, grundet Covid-19 muligheder. 

222930 Renovering Vejprojekter                            -           1.399.675                            -                   1.399.675 0          1.399.675                      1.399.675                                            -   
Projektet omfatter renovering af flere typer af vejprojekter, som er  overført fra 2019, hvor det ikke blev endelig afsluttet. 
Dette sker i 2020.

222932 Signalanlæg på Ålborgvej                  600.000                      -                              -                      600.000 0             600.000                         600.000                                            -   Der skrives udbudsmateriale og indhentes pris. Det forventes at arbejdet udføres I år.

222933 Gårestrupvej - udvidelse               1.650.000                      -                              -                   1.650.000 0          1.000.000                      1.000.000                                 -650.000                             -650.000 

Der er udarbejdet et skitseprojekt, og projektet skal nu tilpasses forskellige forhold, herunder de berørte lodsejeres ønsker, 
I det omfang det er muligt at efterkomme dem. Der er planlagt et borgermøde, som p.t. er udsat på ubestemt tid. Efter 
borgermødet udarbejdes det endelige projekt.

222934 Flytning af cykelsti og bro over Uggerby Å                  800.000                      -                              -                      800.000 115.600             654.400                         770.000                                   -30.000                               -30.000 
Flytning af cykelsti og træbro nær Uggerby Å´s udløb ved Uggerby. Projektet forventes udført I år, og restbudget overføres 
til 2021 til 1. års gennemgang.

222935 Cykelsti langs Sæbyvej v. Ilbro               2.000.000                      -                 1.000.000                 3.000.000 1.071.744          1.928.000                      2.999.744                                        -256                                    -256 

Projektet er forløbet gnidningsfrit og der opstod mulighed for at udføre etape 1 og etape 2 af cykelstien I samme ombæring. 
Til finansiering af etape 2 er der fremrykket 1 mio. kr. Fra budget 2021 (i forbindelse med covid-19), mens den resterende 
bevilling for etape 2 på 1 mio. Kr. er tilført kassen. 

222938 Tørhomsvej-Skolevangen ombygning                            -                    -300                            -                            -300 0                                   -                                           300                                     300 Projektet omkring Tørholmsvej og Skolevangen er afsluttet.
222941 Bydelsstrategi Hjørring                            -                76.309                            -                        76.309 0                       -                                     -                                     -76.309                               -76.309 Projektet er sat på pause da et afventer igangsætning af Bydelsstrategi i 2023  jf. Budgetaftale 2020-2023.

222943 Bymidte - Teater forplads                            -           2.000.000                            -                   2.000.000 0                                   -                                -2.000.000                          -2.000.000 
Projektet indgår i en omdannelse af parkeringsfaciliteter på Mammutpladsen/teaterforpladsen. Der er dialog med forskellige 
partnere, og det er pt. uvist, hvornår projektet realiseres. 

222945 Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger (restbeløb til 
infrastruktur/vejvedligeholdelse)               2.100.000         2.301.672                            -                   4.401.672 -212.704          5.015.000               -400.000                      4.402.296                                         624                                     624 

Projektet består af 3 delprojekter: sandfodring, om isolering af Sct. Olai Plads og asfaltering af veje. Alle  3 delprojekter 
forventes afsluttet i år. 

222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog                            -              606.274                            -                      606.274 21.281                       -                             21.281                                 -584.993                             -584.993 
Projektet er målrettet et større erhvervsudviklingsprojekt i Løkken, hvor et vejanlæg lægges om i forhold til udvikling af 
virksomheder. Det er uvist, om dette sker i 2020 - forventelig 2021.

222953 Signalanlæg - fornyelse                  350.000            193.648                            -                      543.648 0             543.648                         543.648                                            -   I år fornys signalanlægget ved Meny I Hjørring. Arbejdet koordineres med anlæggelsen af det nye standsningssted til toget.

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn                            -           4.900.061                            -                   4.900.061 81.187             100.000                         181.187                              -4.718.874                          -4.718.874 
Skovløberboligen er nedrevet. Restbeløbet søges overført til finansiering af sidste del af projektet, som er skovrejsning ved 
Tårs. Skovrejsningen koordineres med kloaksepareringen I byen, som er fastsat til 2022.

222977 Cykelstiprojekter                  500.000                      -                   -500.000                              -   176.601            -176.601                                   -                                              -                                          -   Der er fejlkonteret på projektet. Administrationen omkonterer jf. regler, således at projektet balancerer
222990 Cykelstiprojekter (2020)                            -                        -                    500.000                    500.000 0             500.000                         500.000                                            -                                          -   Administrationen er I gang med at afdække hvilke projekter der kan realiseres I år.

222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud                            -           1.690.141                            -                   1.690.141 0                       -                                     -                                -1.690.141                          -1.690.141 Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv., bevillingen overføres til 2021. 

222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog                            -              633.127                            -                      633.127 88.545             300.000                         388.545                                 -244.582                             -244.582 
Der arbejdes løbende med nye løsningsmuligheder omkring bedre trafikale forhold for især større lastbiler. Dette både i 
planlagte erhvervsområder, men også ved forbedring af vejforhold i mere tæt-bebyggede områder

222996 Standsningssted Hjørring Øst                            -           4.058.435                            -                   4.058.435 3.806.235          5.094.000                      8.900.235                               4.841.800                           4.841.800 Projektet udføres I år. Refusionen fra staten hjemtages i år eller næste år. 

222997 Frivillighed                  500.000            344.716                            -                      844.716 50.078               15.000                           65.078                                 -779.638                             -779.638 
Der arbejdes på at få frivillige til at passe grønne områder, vedligeholde stier mv. Det tager tid at få ordningerne igang og få 
informationen rundt til de forskellige aktører.

222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen                            -           3.200.000                            -                   3.200.000 0                       -                                     -                                -3.200.000                          -3.200.000 
Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv., bevillingen overføres til 2021.  
Delprojektet her skal ses I sammenhæng med projekt 222991 Skolevangen / stiprojekter med tilskud. 

230987 Godsterminal, Hirtshals                            -             -593.789                            -                     -593.789 0                       -                                     -                                    593.789                              593.789 Projektet afventer at der indgås aftale med mulig operatør. Det forventes at strækningen er i drift ultimo 2020. 

240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering                            -             -446.566                            -                     -446.566 370.054               20.000                         390.054                                  836.620                              836.620 
Der er igangsat en juridisk afklaring om ansvar, da der er uenighed om udførsel af nogle af delelementerne, da der mangler 
afklaring af tekniske løsninger/arbejder. 

240991 Løkken Moleleje - Etape 2                            -           6.944.560                            -                   6.944.560 1.893.295          4.000.000                      5.893.295                              -1.051.265                          -1.051.265 Anlægsarbejdet for Løkken Moleleje etape II inkl. Hummerhuset er igangsat. Projektet afsluttes i 2021.  

364910 Tversted Aktivitetshus                            -              900.000                            -                      900.000 0                       -                                     -                                   -900.000                             -900.000 
Projekt og tidsplan for projektet er ikke afklaret endnu, idet der afventes dialog med Kystdirektoratet. Der mangler fortsat 
afklaring af ekstern finansiering.

364981 Bosætningsindsats og profilering                            -                61.392                            -                        61.392 0               61.392                           61.392                                        -   Projektet, der har involveret flere forskellige indsatser omkring bosætning, forventes afsluttet i år

364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune                            -                93.681                            -                        93.681 0               93.681                           93.681                                            -                                          -                                          -   
Projektet, hvor der bla. Blev gennemført en konkurrence omkring forskellige boformer, er tidligere afsluttet, og hele 
projektet forventes afsluttet i år

651983 Klimastrategi - strategisk energiplan                            -                22.611                            -                        22.611 0               22.611                           22.611                                            -                                          -                                          -   
Projektet, der bla. omhandler arbejdet med udarbejdelse af strategisk energiplan, og anbefalinger af indsatser, som 
tidligere er præsenteret politisk, afsluttes i år.

651991 Hjørring Kommunes Klimastategi                            -                        -                              -                                -   52.971              -52.971                                   -                                              -                                          -   Der er fejlkonteret på projektet, som korrigeres, således at projektet balancerer.
662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark                            -              548.315                            -                      548.315 0                       -                                     -                                   -548.315                             -548.315 Et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen omkring naturområdet ved Slotved skov. 

Fremrykket fra 2021 til 2020

Anlægsbevilling 2020 Forbrug 2020

Punkt 2, Bilag 4: Samlet anlægsopfølgning



Anlægsopfølgning ØK2 2020

beløb i  kr. Vedtaget budget Overførsel til 2020 Tillægs-bevilling Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 30. sept. 

2020 Forv. Udgifter
Forv. 

Indtægter Forventet forbrug Forv. rest korr. Budget Forv. overførsel til 2021
Afvigelse efter forventet 

overførsel Bemærkning
(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

 Bruttoanlægsudgifter 73.130.000                49.275.304                      17.993.000              140.398.344              120.219.864             57.842.133                91.958.890 -48.439.454                     

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 73.130.000 49.275.304 17.993.040 140.398.344 120.219.864 57.842.134 34.116.757 0 91.958.891 -48.439.453 -50.039.102 1.599.649

301975 Skole og børnehus i Vrå                 34.200.000                       24.692.351                        8.040                 58.900.391 58.971.911 41.055.457 14.500.000               55.555.457                        -3.344.934 -3.344.934 0

Byggeriet går planmæssigt. Alle fagentrepriser er igang. Bygherreleverancer indkøbes i 2021. Hallen som 
Idrætscenter Vendsyssel opfører er færdig og afleveret til ICV i august 2020.  Restbudget på 3,345 mio. kr. 
forventes overført til 2021.

301976 Fællespuljer - Skoler                   7.400.000                         4.326.646                 3.720.000                 15.446.646 15.446.646 4.314.673 7.631.973               11.946.646                        -3.500.000 -3.500.000 0

Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række 
vedligeholdelsesprojekter på skolerne, bl.a. kloakseparering i Vrå, belysning i Bjergby, udskiftning vinduer i 
Tornby, Højene og Lundergård, renovering af toiletter i Hirtshals, Sindal og Tårs og udskiftning af ventilation i 
gymnastiksale på Muldbjerg. Nogen af projekterne trækker ud og når ikke at blive færdige i 2020 og restbudget 
på 3,500 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.

301982 Hjørringskolen - Kapacitetsproblemer                   2.000.000                                      -                   1.500.000                   3.500.000 3.500.000 320 500.000                    500.320                        -2.999.680 -2.999.680 0
Licitation er afholdt og der ventes nu på byggetilladelse, denne forventes sidst i november, og byggestart 
umiddelbart lige efter. Restbudget på 3,000 mio. kr. forventes overført til 2021.

301993 Hjørringskolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.                                -                           2.451.186                              -                     2.451.186 2.451.186 366.600 880.000                 1.246.600                        -1.204.586 0 -1.204.586 Projektet er næsten færdigt og forventes afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 1,205 mio. kr.

301995 Bagterp Undervisningssted - tilbygning                   2.200.000                                      -                                -                     2.200.000 2.200.000 24.990 963.500                    988.490                        -1.211.510 -1.211.510 0

Nedrivning af lærerbolig afsluttes inden udgangen af 2020. På tilbygning afventer nu byggetilladelse for 
igangsætning, det forventes at kunne sætte i gang medio november 2020. Restbudget på 1,212 mio. kr. 
forventes overført til 2021.

301960 Bagterp Undervisningssted, tagrenovering                                -                                        -                   5.450.000                   5.450.000 5.450.000 0 250.000                    250.000                        -5.200.000 -5.200.000 0
Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020. Projektet skal i udbud i år, hvorefter projektet går i 
gang. Restbudget på 5,200 mio. kr. forventes overført til 2021.

Sindal Undervisningssted og Tårs Skole - Etablering af ventilationsanlæg                                -                                        -                   3.608.000                   3.608.000 3.608.000 0 50.000                      50.000                        -3.558.000 -3.558.000 0
Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020. Projektet skal i udbud i år, hvorefter projektet går i 
gang. Restbudget på 3,558 mio. kr. forventes overført til 2021.

301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag                                -                           2.546.300                 1.077.000                   3.623.300 3.623.300 3.092.360 530.940                 3.623.300                                      -   0
Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2,600 mio. kr.  Arbejdet er færdigt og der er 
afleveringsforretning i oktober. Projektet afsluttes i 2020.

301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning                                -                              567.400                              -                        567.400 567.400 148.400 74.200                    222.600                           -344.800 -344.800 0

Puljen blev frigivet til leje af pavilloner i forbindelse med  genhusning af HjørringSkolens elever i Bagterp i 
forbindelse med ombygning af ADHD klasserne. Pavillonerne er lejet for minimum 3 år med start april 2018 og 
forventes at skulle benyttes til genhusning ved andre anlægrenoveringer på skole- og dagtilbudsområdet. 
Restbudget på 0,345 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.

301998 Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramide                   2.200.000                                      -                                -                     2.200.000 2.200.000 1.637.010 0                 1.637.010                           -562.990 0 -562.990 Arbejdet er færdigt og projektet forventes afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 0,563 mio. kr.

318960 Renovering af gulv i Højenehallen                                -                              950.000                              -                        950.000 950.000 928.493 21.507                    950.000                                      -   0 Udskiftning af gulv i Højene Hallen er næsten færdigt og projektet forventes afsluttet i 2020.

318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)                   1.130.000                         2.095.789                -3.130.000                        95.789 95.789 1.352 94.437                      95.789                                      -   0
Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 
disponeret og projekterne forventes færdige i år og projektet forventes afsluttet i 2020.

318979 Medfinansieringspulje                      500.000                              94.412                              -                        594.412 594.412 -115.748 554.823                    439.075                           -155.337 -155.337 0

Projekterne udføres i frivillige foreninger og i selvejende haller. Der er i år givet tilsagn om tilskud til bl.a. 
dommertårn til Hjørring Atletik, nyt tag på Tannisbugthallen, petanquebane Sindal Idrætsforening og forprojekt 
vedr. bevægelsescenter. Restbudget på 0,155 mio. kr. forventes overført til 2021.

318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)                                -                              175.448                              -                        175.448 175.448 169.592 5.856                    175.448                                      -   0
Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 
disponeret og projekterne forventes færdige i år og projektet forventes afsluttet i 2020.

318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)                                -                              110.061                              -                        110.061 110.061 95.011 15.050                    110.061                                      -   0
Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 
disponeret og projekterne forventes færdige i år og projektet forventes afsluttet i 2020.

318993 Højenehallen - tilbygning                   2.000.000                                      -                   2.500.000                   4.500.000 4.500.000 86.097 2.413.003                 2.499.100                        -2.000.900 -2.000.900 0

Efter licitation på  fagentrepriser er byggeriet igangsat i september måned. Da byggeriet først er igangsat efter 
sommerferien, forventes byggeriet ikke færdigt i 2020 og restbudget på 2,001 mio. kr. forventes derfor overført 
til 2021.

318994 Hjørring Hallerne - vedligehold (2020)                                -                                        -                   2.260.000                   2.260.000 2.260.000 1.682.379 372.621                 2.055.000                           -205.000 -205.000 0

Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 
disponeret og de fleste af projekterne forventes færdige i 2020. Et par af projekterne trækker dog ud og når ikke 
at blive færdige i 2020 og restbudget på 0,205 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.

363901 Musisk Skole                   7.000.000                         4.793.902                              -                   11.793.902 2.543.902 1.191.809 140.000                 1.331.809                      -10.462.093 -10.462.093 0

Nedrivning af eksisterende bygninger på Banegårdspladsen og i Jernbanegade er igangsat. Der er udført 80% 
af nedrivningsarbejdet og afventer afklaring på gavlen mod Børglum Bisp, Jernbanegade 25, dvs. om gavlen 
skal retableres eller Hjørring Kommune muligvis køber Børglum Bisp. Vi kommer ikke til at nedtage gavlen i 
2020, men forventer at skulle bruge et mindre beløb på nedlukning af byggeplads.  Projekteringen af ny musisk 
skole/kulturskole er i gang og fortsætter i 2021. Restbudget på 10,462 mio. kr. forventes overført til 2021. 

513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven                                -                          -3.165.625                              -                    -3.165.625 -3.165.625 21.600 180.000                    201.600                         3.367.225 3.367.225

Efter fejl i byggeriet har Hjørring Kommune modtaget udbetaling fra garantistiller Tryg som følge af en 
erkendelse af en berettiget skade. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne 
(afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. 
Skaderne på facadepuds er begrænset til bestemte områder og der er en udgift til udbedring af disse skader.  
Forhandling pågår med facadeentreprenør. Opstart forventes sidst i oktober 2020. Facaden udbedres i 2020 og 
projektet forventes derefter afsluttet med er merforbrug på 3,367 mio. kr.

513901 Børnehus I Hjørring Øst                 11.000.000                         8.351.044                              -                   19.351.044 8.351.044 1.374.196 1.735.000                 3.109.196                      -16.241.848 -16.241.848 0

Etablering af nyt børnehus i Hjørring Øst er et projekt med et samlet anlægsbudget på 40,000 mio. kr. og  
projektet forventes afsluttet i 2022. Totalrådgiver har afleveret projektforslag, og der arbejdes sideløbende med 
lokalplan proces som forventes godkendt ultimo november/primo december. Byggestart er udskudt ca. 2 
måneder pga. ekstra byrådsbehandling omkring ekstra bevilling til pælefundering på 4,750 mio. Nedbrydning af 
eksisterende bygninger afsluttes i november. Restbudget på 16,242 mio. kr. overføres til 2021.

513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.                                -                              378.695                              -                        378.695 378.695 181.762 196.933                    378.695                                      -   0
Der er frigivet 2,400 mio. kr. til indkøb af inventar og etablering af legeplads ved Børne- og Ungehuset 
Lundergård. Institutionen er ved at gøre de sidste indkøb og projektet afsluttet i 2020. 

514987 Fællespulje, dagtilbud                   3.500.000                            907.695                 1.000.000                   5.407.695 5.407.695 1.585.781 3.006.914                 4.592.695                           -815.000 -815.000 0

Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række 
vedligeholdelsesprojekter ved institutionerne, bl.a. dræn af legepladser ved flere institutioner, indvendig 
renovering af Dyregården Ferdinand + Dagplejen Annasvej, ventilationsanlæg ved Bh Vestbakken + Bh Lendum 
samt genopretning af skelmur ved Bh Kingo. Nogen af projekterne trækker ud og når ikke at blive færdige i 2020 
og restbudget på 0,815 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.

Fremrykket fra 2021 til 2020

Anlægsbevilling 2020 Forbrug 2020
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Forventet nettovirkning af Covid-19 for Økonomiudvalget. 
 

 i mio. kr.  

Merudgifter afledt af Covid-19 2,8 

Ændring i aktivitetsniveau afledt af Covid-19 (rammestyrede afd.budgetter) -7,4 

Central Covid-19 pulje (kompensation via midtvejsreg.) -13,5 

Øvrige mindreforbrug  -0,5 

Nettovirkning Covid-19 -18,6 

 

 

Forventet nettovirkning for Økonomiudvalgets område: 

• Kantinen på rådhuset og jobcenter har faldende omsætning grundet at personale arbejder 

hjemmefra. Der forventes et merbrug på 1,2 mio. kr. 

• I Borgerservice er der sket tilpasning af indretning, indkøbt værnemidler, IT-udstyr og 

ekstra annoncering til borgerne som udgør 0,2 mio. kr. i merudgifter. 

• Indkøb af 400 ekstra citrix-adgange, konsulentudgifter til AVC til byrådsmøder, AVC til 

borgermøder, afprøvning af Netscaler (VPN) o.lign. udgør merudgifter på 0,5 mio. kr.  

• På rådhuset og jobcenter forventes der merudgifter på i alt 0,6 mio. kr. til ekstra rengøring, 

indkøb af rengøringsartikler o.lign samt specialindretninger, herunder skærmafgrænsning i 

byrådssal. 

• Afholdelse af digitalt naturmøde forventes at medføre et merbrug på 0,3 mio. kr.  

• Flere IT-projekter er udskudte/forsinkede på grund af covid-19 som eksempelvis mindre 

tværgående projekter igangsat af IOD og IT-afdelingen, IT-strategi samt implementering af 

DitDataOverblik.  

• Økonomiudvalget har bevilget og disponeret midler til ekstraordinære lokale 

markedsføringstiltag og events mv. til understøttelse af det lokale handelsliv. 

• Generelt for de rammestyrede afdelingsbudgetter forventes det, afledt af covid-19, at midler 

til planlagte investeringer i konkrete projekter, uddannelsesaktiviteter, forsinket 

genbesættelse af vakante stillinger, reducerede udgifter til mødeafvikling og kørsel udgør 

ca. 7,4 mio. kr., som kan tilføres en covid-19 pulje. 

• Kompensation via. midtvejsreguleringen på 13,5 mio. kr. for forventet merudgifter til 

rengøring, indretning, udstyr, isolationsfaciliteter, personale mv. som følge af COVID-19 er 

placeret centralt til senere udmøntning. 

• Mindreforbrug i forbindelse med April-festival på 0,500 mio. kr. anbefales tilført en covid-19 

pulje. 

• Generelt set bruges der inden for Økonomiudvalgets drift væsentlige ledelsesmæssige og 

administrative ressourcer omkring håndtering af covid-19 bl.a. i Krisestyringsstaben, på de 

berørte forvaltningsområder og i de centrale stabsfunktioner.  

 

Effekt af ”nedlukning af Nordjylland” er ikke indarbejdet i denne opgørelse. 
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Hjørring Kommune

Notat
Økonomi og Planlægning, Arbejdsmarkedsforvaltningen

Sag nr. 15.00.00-Ø00-1-20

d1andej

Notat om Covid-19 afledte konsekvenser for AUU`s driftsområder

Covid-19 pandemien medførte stærkt stigende ledighed i foråret 2020. Særligt for de 

forsikrede ledige var stigningen markant i både omfang og hastighed, men også for 

fleksjobområdet var der mærkbare konsekvenser i form af flere opsigelser og hjem-

sendelser. Samtidig blev der besluttet en forlængelse af sygedagpengeperioden, der 

bevirkede en opdrift på dette område. Omvendt gav suspensionen af beskæftigel-

sesindsatsen fra medio marts til ultimo maj måned, et mindreforbrug på indsatserne 

til ledige.   

Der gælder på beskæftigelsesområdet et fast princip om, at kommunerne kompen-

seres for de udgifter, som kommunerne oplever i forbindelse med overførselsudgifter 

til ledige via hhv. Budgetgarantien og Beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne kom-

penseres under ét for udgiftsudviklingen, hvilket betyder at den enkelte kommune 

kompenseres i forhold til et gennemsnit og derfor vil den enkelte kommune have 

nettomer-/mindreudgifter alt efter om den ligger over eller under gennemsnittet.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021, skete der derfor et markant løft i midt-

vejsreguleringen af de forventede udgifter til forsørgelse og indsatser som en konse-

kvens af den stigende ledighed. I tabellen nedenfor er Hjørring kommunes andel af 

denne midtvejsregulering vist for de berørte sektorer på udvalgets område.

Sektor Beløb i mio. kr.
Forsørgelsesydelser 93,935

Job- og Ungeindsats 8,742

I alt 102,677

Hele midtvejsreguleringen blev indarbejdet i det korrigerede budget, idet der fortsat 

var stor usikkerhed om udviklingen i samfundsøkonomien og dermed i ledighedsud-

viklingen.

Som Økonomirapport 2 viser, er udviklingen i løbet af sensommeren og efteråret 

bedre end forventet, hvorfor der nu for hele året forventes et mindreforbrug på hhv. 

21,0 og 12,1 mio. kr. for de to sektorer i forhold til det korrigerede budget. 

Den mere gunstige udvikling end forudsat i midtvejsreguleringen betyder imidlertid, 

at der i forbindelse med næste økonomiaftale kan ske en negativ midtvejsregulering, 

hvorved dele af de tilførte midler bliver tilbageført. Hvordan en senere efterregulering 
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vil påvirke Hjørring kommune afhænger som nævnt tidligere af hvordan niveauet for 

forsørgelsesydelser ligger i forhold til landsgennemsnittet. 

Udvalget anbefaler derfor at i alt 30,0 mio. kr. ud af det forventede mindreforbrug 

reserveres til hovedkonto 7 med henblik på en senere efterregulering/tilbagebetaling 

til staten.  
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Covid19-udgifter 2020 SÆH 

 
Mio. kr. Kommentarer 

Covid-19-afledte udgifter jf. lønsystemet 10,169 Rengøring, meropgaver, sygedagpengemanko 

mv. 

Honorering for test fra 1. okt. til 31. dec. 

2020 

1,740 Forudsat rød kommune resten af året 

Covid-19 konti 3,908 Fælles indkøb af værnemidler (eksl. KVIK), løn 

chauffører og lagerstyring, drift af lager, 

hånddesinfektionsstandere, vikarudgifter, COVID-

afsnit, besøgstelte på ældrecentre mv.  Og 1,5 

mio. kr. til indkøb af værnemidler er indregnet 

Ændret aktivitet -5,040 Vederlagsfri Fys, tandpleje, dagtilbudsområdet og 

socialpsykiatri mv. 

Udgifter, som endnu ikke er 

kvalificeret/sat beløb på 

??? Mertidsaftale, honorering af private tilbud, anden 

løsning for besøgstelte 

COVID-19 udgifter i 2020 10,777 
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Økonomirapport 2 – TMU driftsområde 

Covid-19 og sammenhæng til driftsrul 

 

Sektor park og vej 

Inden for sektoren forventes der et samlet mindreforbrug på 0,084 mio. kr., som dækker over tre konkrete 

forhold. På baggrund af udfordringer og arbejdet med Covid-19 er der opgjort ekstra-udgifter på 1,365 mio. 

kr. Dette hovedsageligt som følge er yderligere rengøring af offentlige toiletter, samt mistede indtægter fra 

stadepladser/udeserveringsarealer. Der også mistede indtægter på Sindal Lufthavn, hvor der har været et 

reduceret salg, og heraf indtægt, af fuel, samt færre arrangementer.  

Derfor anbefales merforbruget på 1,365 mio. kr. dækket af Covid-19 puljen. Pt. er forbruget anført til 

overførsel til 2021. 

Omvendt forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr. på vintertjenesten. Hertil skal det nævnes, at der 

ikke er overførselsadgang for vintertjenesten, men at mer- mindreforbrug afvikles direkte med kassen. 

Dette som følge af tidligere budgetaftale. Derfor anbefales, at normal praksis videreføres, og mindreforbrug 

vedr. vintertjenesten tilgår kassen. 

Det tredje element er en bevillingsmæssig korrektion af et budgetbeløb på godt 1,5 mio. kr. fra sektor park 

og vej til sektor administrativ organisation under økonomiudvalget, og skyldes organisatoriske justeringer. 

Der er et uklart forhold omkring kollektiv trafik, hvor trafikselskaberne er i dialog med myndighederne 

omkring kompensationsordninger mm. Hidtil har udmeldingen været, at hver kommune i første omgang 

selv skal håndtere forøgede udgifter inden for kollektiv trafik (vognmændene har haft større driftsudgifter, 

og der er registreret færre passagerindtægter). Det er ligeledes meldt ud, at disse merudgifter kan dækkes 

af de færre udgifter, der er ved flex-trafik, hvor bl.a. kørslen på aktivitetsområdet, og skoleområdet har 

været mindre grundet nedlukning af samfundet.  

I de seneste udmeldinger fra NT anslår de, at for Hjørring Kommune forventes der færre udgifter på flex-

trafik på knap 6 mio. kr., mens der forventes merudgifter på kollektiv trafik på 2,6 mio. kr.  

 

Øvrige driftssektorer  

De øvrige driftssektorer under teknik- og miljøudvalgets område har ikke været direkte berørt af 

udfordringer med Covid-19. Tilskudsområderne kører som under almindelige forhold med de afvigelser der 

ligger i periodeforskydninger – frivillige indsatser. Og vedligeholdelsesarbejder på både bygninger, men 

også inden for natur- og miljøområdet har også været driftet som normalt. Det skal dog nævnes, at det har 

været nødvendig at lave forskydninger af visse aktiviteter/opgaver. Hertil skal det nævnes, at Naturmødet 

pr. 2020 er organisatorisk og budgetmæssigt flyttet fra sektor natur og miljø til sektor erhverv, turisme og 

profilering under økonomiudvalget. 
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Hjørring Kommune

Notat
Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

00.30.14-S00-1-20

Opgørelse af Covid-19 relaterede nettomerudgifter

Med økonomirapport 2 forventes der samlet set netto-merudgifter på 7,740 mio. kr. 

relateret til Covid-19. 

Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning forventes samlet set netto-merudgifter på 3,012 mio. kr. 

På de centrale kontoområder forventes en samlet mindreudgift på 0,900 mio. kr. 

relateret til aflyste kompetence- og udviklingstiltag samt aflyst Ungemesse vedr. 

Ungegarantien. 

På skolerne forventes en samlet netto-merudgift på 3,912 mio. kr., bl.a. relateret til 

netto-merudgifter vedr. 

 Øgede udgifter til ekstra undervisningstillæg

 Øgede udgifter til ekstra rengøring

 Øgede udgifter i forbindelse med kantinedriften

 Øgede udgifter til etablering af nye fysiske rammer f.eks. håndvaske, telte og 

leje af ekstra lokaler

 Mindreudgifter til el, vand og varme i nedlukningsperioden

 Mindreudfifter til transport/kørsel, som skolerne står for

Sektor Dagtilbud

På Sektor Dagtilbud forventes samlet set netto-merudgifter på 3,510 mio. kr. 

På de centrale kontoområder forventes samlet set merudgifter på 0,900 mio. kr. 

Der er i opgørelsen indarbejdet mindreforbrug til aflyste centrale kompetence- og 

udviklingstiltag, merudgifter til manglende forældrebetaling samt merudgifter til 

kompensation til privatinstitutionerne for Covid-19 merudgifter.
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På institutionerne forventes en samlet netto-merudgift på 2,6 mio. kr., der bl.a. er 

relateret til 

 Øgede udgifter til midlertidige ansætter i forbindelse med mindre 

børnegrupper

 Øgede udgifter til ekstra rengøring

 Øgede udgifter til etablering af nye fysiske rammer

 Mindreudgifter til el, vand og varme i nedlukningsperioden.  

Sektor Børne- og familie
På børne- og familieområdet forventes en samlet netto-mindreudgift på 0,328 mio. 

kr., der primært er relateret til aflyste arrangementer og kompetenceudvikling. 

Sektor Fritid
På fritidsområdet forventes en samlet netto-merudgift på 1,547 mio. kr. relateret til 

Hjørringhallerne. 

I opgørelsen indgår primært manglende indtægter på Hjørringhallerne fratrukket 

mindreudgifter til forbrugsudgifter. 

Punkt 2, Bilag 5: Forventede effekter af Covid-19 på de enkelte udvalgsområder



Punkt 3: Covid19 - November 2020

Sagsfremstilling
Orientering om nuværende situation.

Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Orientering og evt. drøftelse.
Beslutning
Alle data og tal udvikler sig langt mere positivt end forventet.
Antal smittede Nordjyder falder også i absolutte tal på trods af massiv testning.

Antal Nordjyder smittet med mink-mutation er faldende og C-5 er endnu ikke fundet i
de nye test.
Når de nye rapporter er klar, formentlig den 18. november kommer der nye
udmeldinger.

Jesper Carlsen og Leif Serup orienterede fra deres områder.

BFU er udfordret på timingen i forhold til udmelding vs implementering. Men stor ros
til medarbejderne som udviser stor flexibilitet.

SÆH: Ift. Plejecentre og Botilbud - tilbydes test i eget hjem, som foregår ved hjælp af
ressourcer udefra.
Immobile borgere tilbydes ligeledes i eget hjem men her med eget testkorps.
Ellers er der stabilitet i SÆH-området.

Punkt 4: Rammer for hjemmearbejde

Sagsfremstilling
Hovedudvalget har tidligere godkendt de overordnede rammer for hjemmearbejde. I
den forbindelse blev det aftalt, at Arbejdsmiljø og MED skulle udarbejde en nærmere
beskrivelse af disse rammer. Der er nu to notater under udarbejdelse: Et til ledere og
et til medarbejdere.

De to notater eftersendes, så de kan drøftes på udvalgets møde.
Sundhed

Bilag
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Det indstilles,
Drøftes
Beslutning
Tommy Christiansen orienterede om baggrunden for det udsendte.
Samtidig opfordres der til at MED-udvalg tager emnerne op, hvor det er relevant.

Der var ros til materialet, som kan være et godt redskab og en hjælp til ledere og
medarbejdere.

Der var opmærksomhed på de medarbejdere som trives godt med hjemmearbejde.
Dette drøftes ved tilbagevenden.

Udvalget tog herefter orienteringen til efterretning.
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Når der arbejdes hjemme  
– information til medarbejdere 

At arbejde hjemme er blevet særligt aktuelt som følge af Covid-19. Hovedudvalget har besluttet følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rammerne for hjemmearbejde 
Arbejdsmiljøloven skelner mellem hjemmearbejde og det at have en hjemmearbejdsplads. Der er ingen 
krav til eller regler, hvis du arbejder mindre end en dag om ugen hjemme. 

Reglerne om hjemmearbejde skal medvirke til, at du undgår skader og gener i forbindelse med arbejdet. 
Både ledere og medarbejdere skal efter arbejdsmiljøloven medvirke til arbejdsforholdene er i orden. Ar-
bejdstilsynet opfordrer til, at vi sammen arbejder for at finde gode løsninger, så gener ved hjemmearbejde 
undgås. 

At arbejde hjemme – den gode dialog er vigtig – også her 
Det er vigtigt, at ledere og ansatte samarbejder og finder fælles løsninger, så tingene kan fungere. 

Arbejder du hjemme regelmæssigt og i mere end en dag om ugen, bør du tage en snak med din leder om 
det.  

Når du arbejder hjemme, kan du hurtigt komme til at sidde stille i alt for lang tid af gangen. Forsøg at skabe 
nogle gode rutiner og sunde vaner i løbet af din arbejdsdag.  

Tilrettelæg dit arbejde, så du får variation i dine ar-
bejdsstillinger. Skift mellem forskellige stole og borde i 
løbet af dagen. Hvis du har arbejdsopgaver, der ikke 
kræver skærm, så spred dem ud over dagen. 

Rejs dig op, når du kan. Det kan fx være, når du skal 
snakke i telefon med en kollega, når du skal tænke no-
get igennem, eller når du skal hente en kop kaffe. 

Når vi arbejder hjemme hver dag, mister vi den dag-
lige aktivitet, som turen til og fra arbejde giver os. Læg 
en pause ind i løbet af dagen, hvor du får frisk luft, hvis det er muligt. Nogle møder kan du alternativt af-
holde som ”walk and talk” med en kollega i ørerne. 

Punkt 4, Bilag 1: Rammer for hjemmearbejde - til medarbejdere
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Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag. Selv ganske korte pauser – med eller uden en træningselastik - 
kan forebygge træthed, ømme muskler og hovedpine. 

 

APV og hjemmearbejde 
Når du har en hjemmearbejdsplads skal der også laves APV. Din leder og din arbejdsmiljørepræsentant 
kommer ikke på besøg hos dig for at tjekke, om forholdene er i orden, men I skal have en dialog om det.  

Denne dialog skal afdække, om der er problemer, der kan/skal løses for at du kan arbejde hjemmefra. 

Tag derfor en snak med din leder om,  

• hvilke opgaver der er egnet til hjemmearbejdet og hvilke, der kræver eller berettiger fysisk tilstede-
værelse på arbejdspladsen,  

• hvor ofte du arbejder hjemme, om arbejdstid, tilgængelighed mv. 

• om indretning af din hjemmearbejdsplads: Kan den fungere hensigtsmæssigt? Hvilket udstyr er der 
brug for? Har du bærbar pc, skærm, der er adskilt fra tastaturet, telefon, egnet arbejdsstol, adgang til 
netværk mv. Bemærk: Du har ikke krav på et hæve-sænke bord 

• hvordan du vil sørge for hyppige skift af arbejdsstillinger (f.eks. ved at skifte mellem forskellige stole 
og borde) samt pauser og bevægelse  

• hvordan du holder kontakten til din leder og kolleger, deler viden osv. 

En af de regler, der ikke gælder, når du arbejder hjemme, handler om hviletid/daglige hvileperioder. Reg-
lerne kan fraviges, hvis du har aftalt, at du selv tilrettelægger arbejdstiden – men vær opmærksom på ba-
lancen mellem arbejde og fritid. 

Du er dækket af den samme arbejdsmiljøgruppe, som du plejer at være, så kontakt din arbejdsmiljørepræ-

sentant, hvis du har spørgsmål. Du er også dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring under hjemmear-

bejde.  

Mere information: 

• Til medarbejderen: Klar til hjemmearbejde?  

• Arbejdstilsynets side om spørgsmål og svar om corona herunder om hjemmearbejde 
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/ 

 

• Branchevejledning fra BFA Kontor http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser. En 
branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god ar-
bejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchevejledninger er ikke en lov, men den 

ligger op ad lovene 

Punkt 4, Bilag 1: Rammer for hjemmearbejde - til medarbejdere

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/naar-du-skal-lede-dig-selv/arbejde-hjemme/medarbejderen
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/
http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser


1 
 

Når der arbejdes hjemme  
– information til ledere 
 

At arbejde hjemme er blevet særligt aktuelt som følge af Covid-19. Hovedudvalget har besluttet følgende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på Hovedudvalgets melding om, at mere systematisk anvendelse af hjemmearbejde skal 
drøftes i relevante MED-udvalg. 

 
Rammerne for hjemmearbejde 
Arbejdsmiljøloven skelner mellem hjemmearbejde og det at have en hjemmearbejdsplads.  

Ved hjemmearbejde arbejder man i gennemsnit hjemme mindre end en dag om ugen. Her stiller arbejds-
miljøloven ingen krav til indretning af arbejdspladsen.  

Udføres arbejdet regelmæssigt svarende til mindst én arbejdsdag pr. uge eller ca. 2 timer eller mere stort 
set hver arbejdsdag betegnes det som en hjemmearbejdsplads, og så gælder nogle regler om hjemmear-
bejdsstedets indretning og arbejdet ved en computer/skærm. Reglerne gælder kun i begrænset omfang for 
arbejdsstedets indretning, arbejde ved en computer, virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 
samt hvileperiode og fridøgn. 

Formålet med reglerne er at undgå skader og gener i forbindelse med arbejdet. 

Arbejdsgiverens ønske eller eget ønske? 
Uanset om arbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller den ansatte selv har arbejdsgiveren ansvar. 
Som udgangspunkt skal arbejdsgiveren også skal afholde udgifterne til det nødvendige inventar og udstyr.  

Når hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for 
hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr hjemme eller selv trans-
porterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads. 

Hjemmearbejde er beskrevet af Arbejdstilsynet i AT-vejledningen D.2.9 om Hjemmearbejde. Heri beskrives 

de almindelige pligter (ansvar) hvor arbejdsgiveren skal ”sørge” for, og den ansatte skal ”medvirke” til at 

arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige ved hjemmearbejdet. Arbejdsgiveren har ikke ret til at kontrollere 

arbejdsforholdene i den ansattes hjem og derfor skal den ansatte medvirke til at forholdene er i orden.  

De gode erfaringer fra perioden, hvor medarbejdere arbejdede og løste opgaver hjemme-

fra, vil blive brugt i tiden fremover. Kommunens tilgang til hjemmearbejde er følgende: 

• det centrale vil være at have fokus på opgaveløsningen - fortsat kombineret med 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, afstand mv. 

• medarbejderen kan efter aftale med ledelsen arbejde hjemmefra, hvis det passer 
med opgaveløsningen og medarbejderen har et ønske om det 

• arbejdspladser/afdelinger, der ønsker en mere systematisk anvendelse af hjemme-
arbejde f.eks. fordi det giver en bedre opgaveløsning eller løser pladsforhold, skal 
arbejde med det efter gældende lovgivning og først behandle det i relevante MED-
udvalg. 
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Efter reglerne skal der – selv om arbejdsgiveren ikke kommer i den ansattes hjem - laves APV på hjemmear-

bejde. Se nærmere under Arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver.  

At arbejde hjemme – den gode dialog er også vigtig her 
Det er vigtigt, at ledere og ansatte samarbejder og finder fælles løsninger, så tingene kan fungere. 

Det anbefales derfor, at du som leder går i dialog med medarbejderne om hjemmearbejdet. Det kan bl.a. 
være om:  

• hvilke opgaver der er egnet til hjemmearbejdet og hvilke, der kræver eller berettiger fysisk tilstede-
værelse på arbejdspladsen 

• hvor ofte der arbejdes hjemme, om arbejdstid, tilgængelighed mv. 

• indretning af arbejdspladsen i hjemmet, så der tages hensyn til ergonomi. Tal om hensigtsmæssig-
heden ved hyppige skift af arbejdsstillinger (f.eks. ved at skifte mellem forskellige stole og borde) 
samt om pauser og bevægelse i løbet af arbejdsdagen – og om balancen mellem arbejde og fritid 

• hvilket udstyr, der er brug for, pc, skærm der er adskilt fra tastaturet, telefon, kontorstol samt ad-
gang til netværk  

• hvordan man holder kontakten mellem leder og medarbejder, deler viden osv. 

Bemærk, at dette arbejde fordrer en dialog individuelt med de ansatte, da der er forskellige vilkår for at 
kunne indrette en hjemmearbejdsplads hensigtsmæssigt. Kan det af forskellige årsager slet ikke lade sig 
gøre, kan man ende med at måtte konstatere, at der ikke er mulighed for at lade den ansatte arbejde 
hjemme og i stedet fastlægge, at arbejdet skal udføres på kontoret. 

Der findes lettilgængelige tjeklister på arbejdsmiljøweb, der kan understøtte din dialog med de ansatte.  Se 
f.eks. Til lederen: Er arbejdspladsen klar til hjemmearbejde. Her er der også yderligere nyttige henvisninger. 

Vær opmærksom på Hovedudvalgets melding om, at mere systematisk anvendelse af hjemmearbejde skal 
drøftes i relevante MED-udvalg. 

Arbejdstilsynet har også andre gode råd https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/co-

ronasmitte-hjemmearbejde/ 
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Hjemmearbejdspladsen 

Herunder gengives kort de vigtigste regler om arbejde ved en computer/skærm, som også gælder, når ar-
bejdet foregår hjemme: 

Definitionen af en skærmarbejdsplads fremgår af bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler. En 
skærmterminalarbejdsplads består af en skærmterminal, mus, tastatur og eventuelt andet udstyr som teg-
neplader og scannere, arbejdsstol, bord, belysning samt de nærmeste omgivelser. 

Krav til udstyr har hidtil været beskrevet detaljeret i Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 om skærmarbejde. 
Vejledningen er trukket tilbage og en opdateret vejledning er undervejs. Den kommer formentlig også til at 
indeholde anbefalinger om brug af tablets og smartphones.  

I forhold til bærbare computere gælder de samme indretningskrav, som gælder for stationære computere, 
hvis de anvendes regelmæssigt og mere end 2 timer dagligt. Brugeren skal bl.a. kunne stille tastaturet skråt, 
og det skal kunne skilles fra skærmen. Det kan fx ske ved tilkobling af ekstra tastatur og mus. Om denne re-
gel også kommer til at indgå i den kommende vejledning - og også bliver gældende for tablets - er uvist, 
men det anbefales under alle omstændigheder, at leder og ansatte drøfter, om arbejdet kan udføres 
sundhedsmæssigt forsvarligt uanset anvendt udstyr. 

Når den ansatte arbejder ved en skærm, skal der være tilstrækkeligt plads til hensigtsmæssige arbejdsstil-
linger og bevægelser. Herudover har den ansatte ret til at få lavet synsprøve og at få skærmbriller, hvis prø-
ven viser behov for det. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet bliver tilrettelagt, så det bliver afbrudt af 
andet arbejde eller pauser. 

Den ansatte skal have passende inventar på hjemmearbejdspladsen, så arbejdet kan udføres forsvarligt. 
Det kan f.eks. betyde, at den ansatte tilbydes at tage sin kontorstol med hjem for at få en ordentlig sidde-
plads og derved minimere eventuelle gener. Det er ikke et krav, at man skal have et hæve-sænke bord, og 
den ansatte kan ikke forlange at få sit arbejdsbord med hjem. 

Læs mere om regler og kravene til udstyret:  https://www.kropogkontor.dk/skaermarbejdspladsen/regler-

og-krav-til-udstyret-ved-skaermarbejdspladsen 

Hvileperiode og fridøgn 
De almindelige regler om hvileperiode og fridøgn gælder også, når den ansatte arbejder hjemme. Det bety-
der, at den ansatte skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24-ti-
mers periode samt et ugentligt fridøgn. Reglerne kan dog bl.a. fraviges, når den ansatte arbejder hjemme-
fra og arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og den ansatte selv tilrette-
lægger arbejdstiden og dermed også den daglige hvileperiode eller de daglige hvileperioder. 

 

Arbejdsmiljøgruppens rolle og opgave 

Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøgruppen forventes ikke ved selvsyn at kontrollere at arbejdsmiljøet er i or-

den i den ansattes hjem. I stedet indgår det som en del af arbejdspladsens APV samt i en løbende dialog – 

også selv om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV kan bruges til at få vurderet, om hjem-

mearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer og – i givet fald – hvordan problemerne kan løses. Der kan 

tages udgangspunkt i de generelle opgavetyper og arbejdsfunktioner, der er knyttet til hjemmearbejdet og i 

indretningen af arbejdspladsen.  

Det er yderst sjældent, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med hjemmearbejdspladser.  
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Arbejdsmiljøorganisation og arbejdsskadeforsikring 

Ansatte, som arbejder hjemme, er dækket af den samme arbejdsmiljøgruppe, som når de er fysisk til stede 

på arbejdspladsen. De ansatte er også dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring under hjemmear-

bejde.  

Mere information: 
• Arbejdstilsynets side om spørgsmål og svar om corona herunder om hjemmearbejde 

https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/ 
 

• Branchevejledning fra BFA Kontor http://bfakontor.dk/vejledninger/hjemmearbejdspladser. En 
branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god 
arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchevejledninger er ikke en lov, men 
den ligger op ad lovene. 
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Punkt 5: Personalepolitikker revision

Sagsfremstilling
Arbejdsmiljø og MED samt og Løn og Personale har gennemgået
personalepolitikkerne med henblik på at komme med forslag til Hovedudvalget om
plan for revision eller ændringer.

Overordnet har Hovedudvalget aftalt at politikkerne revideres ad hoc og i takt med
organisationsændringer, lovændringer eller ændringer i aftaler der gør det
nødvendigt at revidere de enkelte politikker.

Følgende politikker foreslås ændret eller gennemgået:

• Arbejdsmiljøpolitikken er ikke længere tidssvarende. Der foreslås derfor en
gennemgang af arbejdsmiljøpolitikken, hvor der blandt andet ses på omfang
og justeringer de steder, hvor politikken ikke er tidssvarende.

• Alkoholpolitikken er fra 2014 og indeholder fejlhenvisninger til
behandlingstilbud, som skal korrigeres. Det anbefales også, at politikkens titel
ændres, så det fremgår, at andet misbrug også er omfattet. Udvalget bedes
drøfte om politikken står overfor en egentlig revision.

• Politik for Kompetenceudvikling er ikke længere en skal-opgave jf.
Rammeaftalen. Udvalget bedes derfor drøfte om politikken giver merværdi til
organisationen, og om man ønsker at fastholde den.

• Værdiramme for frivillighed indeholder principper, som i forvejen i henhold til
aftaler er fastlagt at skulle drøftes i MED. Politikken angiver, at der skulle være
evalueret på mål i 2017, hvilket ikke er sket. Udvalget bedes drøfte, hvad man
ønsker med politikken og om der skal gøres noget i forhold til revision,
ændring, fastholdelse.

Følgende politikker foreslås videreført som de er:
Flere af politikkerne og de tilhørende værktøjer benyttes jævnligt i organisationen og
der er i nævnte tilfælde ikke sket ændringer, som nødvendiggør tilpasninger eller
revision.
Det drejer sig om Sygefraværspolitikken inkl. Håndbog, Stress-politikken, Røgfri
arbejdstid, Vold, mobning og chikane inkl. Håndbog.

Der gælder også Hjørring Kommunes øvrige retningslinjer som omhandler:
Jubilæum, Time&dagpenge godtgørelse i fm. Kurser, fleksibel arbejdstid Adm.,
Rådhuset og Jobcenteret, Frihed med løn, Brug af kommunens biler samt
Kørselsgodtgørelse.

Det foreslås at ovenstående politikker og retningslinjer videreføres som de er.

Link til Hjørring Kommunes personalepolitikker:
https://hjoerring.dk/om-kommunen/hjoerring-kommune-som-arbejdsplads/med-og-
samarbejde/personalepolitikker/
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Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Udvalget bedes drøfte det fremlagte med henblik på beslutning.
Beslutning
Tommy Christiansen indledte, hvorefter udvalget drøftede de enkelte dots:

Udvalget var enige om at:
• Arbejdsmiljøpolitikken gives et tjek og gøres tidssvarende.
• Alkoholpolitik og Kompetenceudvikling sættes på som punkt på et senere
møde.
• Værdiramme for frivillighed: Rammen opleves værdifuld, men fylder i
varierende grad på arbejdspladserne. Det giver derfor god mening, at have en
ramme der kan sættes i spil efter behov. Arbejdsmiljø og MED får opgaven at
ændre politikken, så de konkrete mål fjernes og i stedet indarbejde disse som
generelle mål.
• De øvrige personalepolitikker drøftedes og føres videre som de er, dog tilrettes
godkendelsesdato.

Punkt 6: Krænkende handlinger - sexisme eller seksuel
chikane

Sagsfremstilling
Der ønskes en åben drøftelse i udvalget af emnet sexisme og seksuel chikane.
Sexisme skal her ses som forskelsbehandling på baggrund af køn, mens seksuel
chikane er krænkende handling af seksuel karakter.
Formålet er at få en drøftelse af de eksisterende retningslinjer i vores
personalepolitikker og om de heri beskrevne regler om håndtering er tilstrækkelige
eller om udvalget vil anbefale yderligere tiltag.
Drøftelsen finder sted på baggrund af et oplæg fra Arbejdsmiljø og MED.
Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Drøftes.
Beslutning
Kurt Larsen gennemgik oplæg som gennemgik begreberne Sexisme og Seksuel
chikane ud fra definitioner hentet fra psykolog Mille Mortensen. Oplægget indeholdt
tal fra National Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012-2018. Endelig indeholdt
oplægget visning af de redskaber der i forvejen ligger til ledere og medarbejere i
Hjørring Kommune om emnerne Vold, Mobning og Chikane. (Personalepolitik og
værktøj til identifikation, håndtering og forebyggelse).
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Ud fra besøgene på arbejdspladserne kan det konstateres, at der allerede arbejdes
med emnerne.

Udvalget drøftede emnet og er enige om følgende:
• En god arbejdspladskultur med gensidig tillid og god dialog på arbejdspladsen
er den bedste måde at forebygge og håndtere chikane og andre udfordringer
på.
• Der skal sondres mellem sexisme (forskelsbehandling baseret på køn) og
seksuel chikane (krænkende adfærd).
• Udvalget finder at forskelsbehandling, krænkende adfærd og misbrug af
magtposition som helt uacceptabel adfærd.
• Håndteringen af seksuel chikane skal efter udvalgets opfattelse håndteres i
henhold til retningslinjerne i den gældende personalepolitik om håndtering af
Vold, mobning og chikane.
• "Meldingen i den gældende politik er tydelig: Vold, mobning og chikane på
arbejdspladserne eller i relation til arbejdet ved Hjørring Kommune er ikke
acceptabelt.

Det er desuden opfattelsen, at
• de nuværende politikker og retningslinjer er tilstrækkelige og anviser de
handlinger, der er relevante, hvis vi oplever chikane
• skulle der være arbejdspladser, der ønsker at arbejder yderligere med emnet,
så har de centrale parter udsendt udmærket materiale
• Arbejdspladserne skal udarbejde APV i 2021, HU anbefaler, at alle
arbejdspladser overvejer om emnet skal indgå som særligt
opmærksomhedspunkt."

Udvalget finder i øvrigt, at
• Alle skal tage ansvar for at tale og agere ordentligt overfor hinanden
• Upassende adfærd kan ikke undskyldes med/dækkes ind under, at ”det bare
er humor”
• Alle har en forpligtelse til at sige fra, hvis man føler at ens egen eller andres
grænser er overskredet
• Alle kan gå til ledelsen eller medarbejderrepræsentanterne, hvis deres
grænser er overtrådt
• At ”retssikkerhed” og retfærdighed, herunder regler om partshøring mv, er et
nødvendigt fundament for at kunne sanktionere eventuelle overtrædelser.
Ingen behøver derfor frygte at påstande om krænkelser kan bruges som
magtmiddel, men alle krænkende oplevelser vil blive taget alvorligt og der vil
blive skredet til handling, hvis der er grundlag for det.

Ovenstående kommunikeres ud via Følg-MED sammen med en række råd og
handlemuligheder, såfremt der opstår situationer på arbejdspladserne.

Før ovennævnte går ud til alle via Følg-MED sendes det til gennemsyn i
Hovedudvalget.
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Punkt 7: Fællesmøde 24. november 2020

Sagsfremstilling
Det aftaltes på det ekstraordinære Hovedudvalgesmøde den 10. november at
udskyde mødet.
Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Nyt tidspunkt drøftes.
Beslutning
Det nye forslag til mødetidspunkt er sidste halvdel i marts 2021.

Punkt 8: Eventuelt

Sagsfremstilling
Hovedudvalget næste møde er 16. februar 2021.

Sundhed

Bilag

Det indstilles,
Der var ikke emner under evt.
Beslutning
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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