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Anvendt regnskabspraksis 
 
Generelt 
Hjørring Kommunes regnskab aflægges i 
henhold til gældende lovgivning og efter de 
retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet (OIM) i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner. 
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, 
der omfatter alle drifts-, anlægs- og 
kapitalposter.  
 
Hjørring Kommune har ingen selvejende 
institutioner med driftsoverenskomst, som 
optages i regnskabet. 
 
God bogføringsskik 
Kommunens bogføring skal foretages i 
overensstemmelse med god bogføringsskik. 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som 
den praksis, der til enhver tid anses for god 
skik og brug blandt kyndige og 
ansvarsbevidste fagfolk inden for 
bogføringsområdet. 
Det er en forudsætning for god 
bogføringsskik, at reglerne i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner samt øvrige 
relevante forskrifter er fulgt.  
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske 
registreringer, herunder transaktionsspor, 
beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler 
om elektronisk dataudveksling, beskrivelser 
af systemer til at opbevare og fremfinde 
opbevaret regnskabsmateriale, bilag og 
anden dokumentation, samt oplysninger i 
øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, 
regnskaber samt revision.  
 
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i 
forhold til foregående år  
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af 
regnskabspraksis i forhold til tidligere år. 

 

 

Driftsregnskab 
 
Indregning af indtægter, udgifter og 
omkostninger 
Indtægter indregnes så vidt muligt i det 
regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet. 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen 
indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet, forudsat at de er 
kendte for kommunen inden udløbet af 
supplementsperioden, der slutter medio 
januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter 
indregnes i regnskabsopgørelsen i det 
regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.  
 
Præsentation i udgiftsregnskabet 
(regnskabsopgørelse) 
Præsentation af kommunens årsregnskab 
tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede 
regnskab. Årsregnskabets primære funktion 
er at kunne sammenholde regnskabet med 
budgettet, der er opgjort efter 
udgiftsbaserede principper. 
 
Årsregnskabet indeholder en afrapportering 
af kommunens resultat og præsentation af 
kommunens væsentlige faglige resultater og 
aktivitetsniveau. 
Hjørring Kommune har valgt at vise 
driftsudgifterne i regnskabet på 
udvalgsniveau med en yderligere 
detaljeringsgrad på sektorer i noterne.  
 

Præsentation i omkostningsregnskabet 
(resultatopgørelse) 
Hjørring Kommune aflægger ikke et 
omkostningsbaseret regnskab. Regnskabet 
indeholder alene en omkostningsbaseret 
balance, som er understøttet af 
anlægsoversigten i note 1. 
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Ekstraordinære poster 
Her beskrives eventuelle driftsmæssige 
dispositioner, som er ekstraordinære for det 
pågældende regnskabsår. 
Der sondres mellem indtægter og 
omkostninger afledt af kommunens primære 
og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte 
vedrører aktiviteter, der ikke forventes at 
være tilbagevendende, og som ikke har 
sammenhæng til den ordinære aktivitet. Det 
kan være ekstraordinære tab afledt af 
naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse 
af aktiver, ekspropriationer eller lignende. 
 
Der er ikke i regnskabet for 2017 registreret 
ekstraordinære poster. 
 
Bemærkninger til regnskabet 
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i 
fornødent omfang skal være ledsaget af 
bemærkninger, navnlig vedrørende 
væsentlige afvigelser mellem bevillings- og 
regnskabsbeløb. 
Ud fra følgende væsentlighedskriterier 
udarbejdes der bemærkninger til 
budgetafvigelser på bevillingsniveau, som er 
sektorniveauet.  
Der skal også udarbejdes bemærkninger til 
regnskabet i tilfælde, hvor der nok er 
overensstemmelse mellem regnskabs- og 
bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller 
formål, som var forudsat ved 
bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 
Bemærkningerne for de enkelte 
udvalgsområder er optrykt her i bind 2.  
 

Balancen 
 

Præsentation af balancen 
Formålet med balancen er at vise 
kommunens aktiver og passiver opgjort 
henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. 
Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet 
fastsat formkrav til, hvordan balancen skal 
udarbejdes. 

 
Materielle anlægsaktiver 
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen 
til kostpris og afskrives over den forventede 
levetid. 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - 
samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives 
straks og registreres således ikke i 
anlægskartoteket. 
 
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, 
driftsmateriel og inventar, herunder edb-
udstyr, måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 
blive taget i brug. 
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en 
væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber 
eller en væsentlig forlængelse af et aktivs 
levetid, aktiveres sammen med det 
pågældende aktiv og afskrives over den nye 
levetid. Udgifter til mindre reparationer og 
lignende, som ikke har væsentlig indflydelse 
på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, 
udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de 
afholdes. 
 
Grunde og bygninger 
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 
værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. 
januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. 
januar 2007. 
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 
1999 indregnes til anskaffelsespris med 
fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 
 
Øvrige materielle anlægsaktiver 
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet 
til anskaffelsespris med fradrag af 
afskrivninger.  
Der anvendes følgende levetider for de 
enkelte typer af aktiver:   
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Aktivtype Levetider 

Administrationsbygninger 50 år 

Driftsbygninger, skoler, 
ældrecentre, dag institutioner 
mv.  

30 år 

Teknisk Anlæg – maskiner og 
transportmidler 

5 – 20 år 

Inventar, herunder computere 
og andet IT-udstyr 

3 – 10 år 

 

For enkelte aktiver fastsættes ved 
anskaffelsen en forventet scrapværdi, der 
ikke afskrives.  
Der afskrives ikke på materielle anlæg under 
udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, 
påbegyndes afskrivning over anlæggets 
forventede levetid. 
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, 
signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-
operationelle anlægsaktiver (arealer til 
rekreative formål samt naturbeskyttelses- og 
genopretningsformål) indregnes ikke i 
balancen. Dette gælder også 
borgertilpassede hjælpemidler.  
Kommunens havne- og moleanlæg, som ikke 
indgår i Hirtshals Havn, er ikke optaget i 
balancen.  
 

Finansielt leasede anlægsaktiver 
Leasingkontrakter for materielle 
anlægsaktiver, hvor Hjørring Kommune har 
alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), 
registreres i anlægskartoteket og indregnes til 
kostprisen. Kostprisen måles til dagsværdien 
af det leasede aktiv, som fremgår af 
leasingkontrakten.  
 

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives 
over den forventede levetid, der fastsættes 
efter typen af aktiv.  
 
Materielle anlægsaktiver under udførelse 
Igangværende materielle anlægsaktiver 
værdiansættes til de samlede afholdte 
omkostninger på balancetidspunktet.  
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært 
over maksimalt 10 år. Der er ikke optaget 
immaterielle anlægsaktiver i regnskabet. 
 
Finansielle anlægsaktiver - 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender er optaget i balancen til 
nominel værdi. Der nedskrives til 
imødegåelse af forventede tab til 
nettorealisationsværdien ud fra en vurdering 
af afskrivningsniveauet i tidligere år. 
 

Finansielle anlægsaktiver - Aktier og 
andelsbeviser 
Hjørring Kommunes ejerandele i 
fælleskommunale selskaber, 
forsyningsselskaber, Hirtshals Havn m.v. er 
indregnet i balancen med kommunens 
ejerandel af selskabets egenkapital (indre 
værdi), jf. senest foreliggende årsregnskab.  
 
Omsætningsaktiver - varebeholdninger 
Udgifter til indkøb af råvarer, 
hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer 
udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der 
foretages registrering af varebeholdninger 
over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med 
væsentlige forskydninger i lagerets størrelse 
fra år til år.  
Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. 
registreres, hvis der sker forskydninger i 
varelageret, som vurderes at være 
væsentlige.   
Varebeholdninger måles til kostpris efter 
FIFO-princippet.  
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Der er alene optaget varebeholdninger på det 
tekniske område.  
 

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til 
salg 
Hovedreglen er, at salgsbare arealer og 
byggegrunde optages i balancen til den 
politisk vedtagne salgspris. Arealer, som 
endnu ikke er salgsbare (ikke byggemodnet), 
optages til kostprisen eller aktuel 
ejendomsvurdering. 
 
Bygninger til videresalg overføres til 
omsætningsaktiver med kostprisen eller den 
politiske vedtagne udbudspris, hvis den 
foreligger.  
 
Fremadrettet vil der ske en løbende vurdering 
af, om der skal ske op- og nedskrivning af de 
optagne værdier i balancen i forhold til 
prisudviklingen.  
 
Omsætningsaktiver – værdipapirer 
Værdipapirer omfatter beholdninger af 
kortfristede værdipapirer, der uden hindring 
kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelig risiko for 
værdiændringer. Værdipapirer indregnes til 
dagsværdi (kurs) på balancedagen.  
 
Omsætningsaktiver – likvide beholdninger  
De likvide beholdninger er – som hovedregel 
- periodiseret i overensstemmelse med 
saldoen i banken på balancetidspunktet. Ved 
overførsel af væsentlige beløb mellem egne 
bankkonti og ved salg af obligationer omkring 
årsskiftet korrigeres der for virkningen af 
bankens valørdage.  
 
Egenkapital 
Egenkapitalen udtrykker Hjørring Kommunes 
regnskabsmæssige netto formue. 
 

Hensatte forpligtigelser 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når 
kommunen på balancedagen har en retslig 
eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en 
tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at 
afviklingen heraf vil medføre et træk på 
kommunens økonomiske ressourcer, og der 
kan foretages en pålidelig beløbsmæssig 
måling af forpligtigelsen. 
 
Pensionsforpligtigelser, der ikke er 
forsikringsmæssigt afdækket vedrørende 
tjenestemandsansatte og ansatte på 
tjenestemandslignende vilkår, optages i 
balancen under forpligtigelser. 
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er 
beregnet aktuarmæssigt ud fra 
forudsætninger fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, herunder en 
pensionsalder på 62 år og en 
opgørelsesrente på 2 %. 
 
Der indhentes en ny aktuarmæssig beregning 
af forpligtigelsen hvert 3. år. Virkningen heraf 
indarbejdes i balancen.  Der foretages alene 
regulering i de mellemliggende regnskabsår, 
hvis der sker en væsentlig forskydning i 
antallet af tjenestemænd eller øvrige 
forudsætninger. Der er foretaget ny 
aktuarberegning til regnskab 2016. 
 
Hjørring Kommune er selvforsikret på 
arbejdsskader. Derfor er der optaget en 
forpligtigelse i regnskabet på grundlag af en 
aktuarmæssig beregning, som genberegnes 
en gang om året.  
 
Hensatte forpligtigelser vedrørende 
eksempelvis miljøforurening, indfrielse af 
garantier til enkeltpersoner i henhold til 
social-/boliglovgivning, retssager, 
åremålsansættelser indregnes i balancen 
med den nominelle værdi af forpligtigelsen.  
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Langfristede gældsforpligtigelser 
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og 
andre kreditinstitutter er optaget med 
restgælden på balancetidspunktet. Dette 
gælder også restgæld på leasingaftaler.  
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter 
gæld til leverandører, andre myndigheder 
samt anden gæld, måles til nominel værdi. 
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen 
ultimo regnskabsåret.    
 

Der foretages årligt indeksregulering 
vedrørende ældreboliglån samt særlige lån 
vedrørende byfornyelse. 
 
Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, 
kirken, andre kommuner og regioner optages 
med restgælden på balancetidspunktet. 
Feriepengeforpligtigelser indgår ikke i 
regnskabsaflæggelsen. 
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Oversigt driftsoverførsler

Byråd -94,5 4.027,6 4.052,6 3.966,5 -86,1 -78,7
Økonomiudvalget -26,8 466,5 490,5 448,8 -41,7 -38,6
Administrativ organisation -21,8 417,1 465,7 432,9 -32,7 -29,7
Politisk organisation -1,5 12,6 13,5 11,9 -1,6 -1,6
Særlige udgifter og indtægter -2,7 9,5 -18,4 -23,5 -5,1 -5,0
Erhverv, Turisme og profilering -0,8 12,6 14,5 12,3 -2,2 -2,2
Redningsberedskabet 0,0 14,8 15,2 15,2 0,0 0,0
Arbejdsmarkedsudvalget -6,9 1.027,5 990,0 986,5 -3,5 -3,2
Forsørgelsesydelser 0,0 906,7 883,9 887,2 3,3 0,0
Beskæftigelsesindsats -6,7 110,5 94,4 87,6 -6,7 -3,2
Specialundervisning for Voksne -0,2 10,2 11,7 11,6 -0,1 0,0
Sundheds-, Ældre- og Handicapudv. -6,5 1.318,8 1.330,5 1.333,3 2,8 -3,4
Sikringsområdet 0,0 58,8 58,8 61,6 2,8 0,0
Sundheds- og Ældreområdet -5,4 868,7 864,7 863,5 -1,2 -3,0
Handicapområdet -1,6 391,3 407,5 409,5 2,0 0,4
Social Tilsyn Nord 0,5 0,0 -0,5 -1,3 -0,8 -0,8
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudv. -4,2 92,6 96,9 93,2 -3,7 -3,5
Fritid og Kultur -4,2 92,6 96,9 93,2 -3,7 -3,5
Teknik- og Miljøudvalget -11,0 120,7 111,2 95,1 -16,1 -8,9
Forsyningsområdet ** 0,0 0,0 0,0 -5,6 -5,6 0,0
Park og vej -4,8 131,8 116,3 113,9 -2,3 -3,6
Byggeri og Ejendomme -1,4 -23,8 -22,8 -26,7 -3,9 -1,1
Natur og Miljø -2,5 11,0 13,8 11,7 -2,1 -2,1
Landdistrikter -2,2 1,7 3,9 1,7 -2,1 -2,1

Børne-, Skole- og Uddannelsesudv. -39,1 1.001,5 1.033,5 1.009,5 -24,0 -21,2
Undervisning -23,5 552,2 580,1 567,6 -12,4 -12,3
Dagtilbud -10,2 236,7 241,8 237,5 -4,3 -4,2
Børne og familie -5,4 212,6 211,5 204,3 -7,2 -4,7

Forklaring **: Overskud på forsyningsområdet opsamles i mellemværende med forsyningsbrugerne.
Forklaring *: (+) = merforbrug/underskud , (-) = mindreforbrug/opsparet 

Budget-
afvigelse

Heraf 
overføres 
til 2018*(i mio. kr.) 

Samlet 
overførsel 
til 2017*

 Vedtaget 
Budget  

2017

Korrigeret 
budget 

2017
Regnskab 

2017
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Oversigt - driftsrulninger detaljer

Overførsel fra 
2016 til 2017

Afvigelse 
korrigeret  

budget

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P)

(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Grænse -2% og +3%

Udvalget i alt -26,812 -41,673 -38,577

-3,096

Administrativ organisation -21,781 -32,723 -29,735

Forvaltninger -12,684 -15,268 -12,807

  Andre faste ejendomme -1,974 -0,304 -0,304 P
Ansøges overført til det forsatte arbejde med Exit-
ejendommene, herunder nedrivning.

  Driftssikring af boligbyggeri 0,000 -0,066 0,000 P Mindreforbrug anbefales tilført kassen.

  Museer 0,000 0,000 0,000 P Budgetbalance

  Ældreboliger 0,000 -0,014 0,000 P Mindreforbrug anbefales tilført kassen.

  Centrale forvaltningsudgifter -1,741 -1,250 -1,250 P

Området udviser et mindreforbrug på 1,250 mio. 
kr., som primært kan henføres til overførsel fra 
2016 til 2017. Der ansøges overført 0,650 mio. kr. 
til hhv. talentudviklingsforløb samt understøtning 
af den videre proces med implementering af 
vedtagne besparelser samt yderligere 0,600 mio. 
kr. til finansiering af en ekstern analyse af 
hjemmeplejen og sygeplejen, som forvaltningen 
har igangsat med henblik på at sikre 
implementering af handleplaner for hjemmeplejen 
og sygeplejen.

  Kantine -0,087 -0,420 -0,200
min. grænse
0,200 mio. kr.

Ansøges overført 0,200 mio. kr. til 
personaledækning ved afspadsering/overtid, samt 
investering i køkkenudstyr. Det resterende 
mindreforbrug på 0,220 mio. kr. anbefales tilført 
kassen

  Kontorelever 0,000 -0,393 -0,393 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,393 mio. 
kr., som overstiger beløbet for driftsrul jf. 
overførselsreglerne. Det fulde mindreforbrug 
ansøges overført til medfinansiering af ny design-
elev-stilling på det tekniske område og til 
understøtning af videre investeringer på 
elevområdet.

  Plan og Udvikling -0,605 -0,270 -0,270 2,4% Ansøges overført til uddannelsesforløb.

  Stabene tværgående -0,271 -0,614 -0,614
min. grænse
0,200 mio. kr.

I Stabene tværgående er der realiseret et mindre 
forbrug på 0,614 mio. kr., som overstiger grænsen 
for det automatiske driftsrul på 0,2 mio. kr. Af 
hensyn til sikring af det budgetmæssige råderum i 
stabene til understøtning af de tværgående 
udviklings- og budgetstrategier mv. ansøges det 
fulde mindreforbrug overført til 2018.

  Borgmesterkontoret -0,019 -0,262 -0,200 0,0

Ansøges overført 0,200 mio. kr. primært til 
dækning af udgifter som ferieafregning mv. i 
forbindelse med fratrædelse. Det resterende 
mindreforbrug på 0,062 mio. kr. anbefales tilført 
kassen.

  Arbejdsmiljø og MED -0,200 -0,156 -0,156
min. grænse
0,200 mio. kr.

Ansøges overført til afledte lønudgifter ifm. Ny 
medarbejder samt et par større projekter om 
kerneopgaver og APV.

  Fælles formål, Økonomi- og Personaleforvaltningen 0,000 -0,051 -0,051
min. grænse
0,200 mio. kr.

Ansøges overført til understøtning af den videre 
personalemæssige udvikling inden for Økonomi- 
og Personaleforvaltningen.

  Stabsfunktion -0,194 -0,234 -0,200
min. grænse
0,200 mio. kr.

Ansøges overført 0,200 mio. kr. til understøtning 
af udviklingen inden for stabens resort. Det 
resterende mindreforbrug på 0,034 mio. kr. 
anbefales tilført kassen.

  Økonomi og Finans -0,289 -1,446 -1,446 15,5%

Afdelingens budget udviser et mindreforbrug på 1,446 
mio. kr, som ansøges overført til klimaforbedringer på 
4. sal ved at investere i bedre temperaturstyring/køling 
samt til understøtning af den videre personalemæssige 
udvikling. 
Afvigelsen kan primært henføres til vakancer på 
personalesiden, ikke budgetlagte refusionsindtægter og 
merindtægt fra udførte opgaver for forsikringsområdet.

  Indtægtsoptimering 0,000 -1,782 -1,200 P

Indtægtsoptimeringsprojektet har det første år 
genereret et overskud på 1,782 mio. kr. Der 
ansøges overført 1,200 mio. kr. til videre 
investeringer på området bl.a. i robotteknologi og 
til udligning af indtægtskrav de kommende år, da 
potentialet udtømmes i takt med, at processerne 
på de enkelte fagområder bliver afdækket og 
optimeret. Det resterende mindreforbrug på 0,582 
mio. kr. anbefales tilført kassen. 

  Indkøb og Udbud -0,253 -0,778 -0,200
min. grænse
0,200 mio. kr.

Afdelingens budget udviser et mindreforbrug på 0,778 
mio. kr., hvoraf 0,200 mio. kr. ansøges overført til 
understøtning af den personalemæssige udvikling. 
Herudover er der genereret et mindreforbrug på 0,578 
mio. kr. primært pga. vakancer på personalesiden, som 
anbefales tilført kassen.

  Kassevirkning (- = lægges i kassen)

Økonomiudvalget Bemærkninger
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Overførsel fra 
2016 til 2017

Afvigelse 
korrigeret  

budget

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P)

(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Grænse -2% og +3%Økonomiudvalget Bemærkninger

  Løn- og personaleadministration -0,496 -0,793 -0,793 7,7%

Afdelingens budget udviser et mindreforbrug på 
0,793 mio. kr., som primært kan tilskrives flere 
medarbejdere på barsel, vakancer på 
personalesiden, virkning af generationsskift mv. 
Det anbefales, at den ordinære overførsel på 
0,308 mio. kr. overføres til understøtning af den 
videre personalemæssige udvikling og 
generationsskiftet. Restbeløbet ud over 
rulningsgrænsen på 0,485 mio. kr. anbefales 
overført til mellem finansiering af ekstra ressource 
til håndtering af komplicerede personalesager, 
hvor afdelingen bl.a. afledt af vedtagne 
besparelser oplever et stigende pres. På den 
længere bane fra 2019 og frem finansieres 
stillingen via generationsskifte.

  Borgerservice -0,026 -1,051 -0,787 4,7%

Budgetafvigelsen på 1,051 mio. kr. i 
Borgerservice skyldes primært et mindreforbrug 
på lønbudgettet. PostNord-løsningen blev ikke 
implementeret, og der blev ved Økonomirapport 1 
tilbageført lønmidler. Der har været udskiftning af 
personale, orlov og vakancer. Der ansøges 
overført 0,787 mio. kr. til udskiftning af PC´ere 
m.v. samt investering til forbedring af det fysiske 
arbejdsmiljø som eksempelvis træk i 
Borgerservice. Det ansøgte beløb overstiger 
driftsrul jf. overførselsreglerne med 0,284 mio. kr. 
Det resterende mindreforbrug på 0,264 mio. kr. 
anbefales tilført kassen.

  Arbejdsmarkedsområdet/Jobcentre -2,092 -1,086 -1,086 1,0%

Arbejdsmarkedsområdet og Jobcentre skal 
betragtes under ét. Samlet mindreforbrug er 1,086 
mio. kr., som ansøges overført til 
digitaliseringsinvesteringer. 

  B&U-området og det specialiserede børneområde -1,983 -1,214 -1,214 2,8%

B&U-området og det specialiserede børneområde 
udviser et mindreforbrug på ialt 1,214 mio. kr., 
som ansøges overført til sikring af robusthed i 
forhold til det flerårige budgetarbejde i forhold til 
indsatsstrategi, fortsat kompetenceudvikling samt 
implementering af nyt pladsanvisningssystem. 

  Teknik- og Miljøområdet -2,024 -1,274 -1,274 3,0%

Teknik og Miljø-området udviser et mindreforbrug 
på ialt 1,274 mio. kr., som ansøges overført til 
primært initiativer inden for planlægning samt 
arbejdet med organisationen TM.   

  Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 0,000 0,113 0,000 0
Merforbruget på 0,113 mio. kr. kan henføres til 
Kærkommen-sagen, og anbefales finansieret af 
kassen.

  Voksen-, Ældre- og Handicapområdet -0,430 -0,207 -0,207 0,9%
Mindreforbruget ansøges overført til 
ekstraordinært stort ressourcetræk på personalet, 
som følge af nyt omsorgssystem. 

  Adminstrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,000 0,000 0,000 0 Budgetbalance

  Barselsudligning 0,000 -0,963 -0,963 P
Mindreforbruget ansøges overført 0,963 mio. kr. til 
2018, da området er omfattet af "hvile i sig selv 
princippet". 

  Tjenestemandspension 0,000 -0,753 0,000 P Mindreforbruget anbefales tilført kassen.

Forsikringer -3,000 -6,809 -6,809

  Forsikringer -3,000 -6,809 -6,809 P

Forsikringsområdet udviser et samlet 
mindreforbrug på 6,809 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. 
kr. kan henføres til overførsel fra 2016 til 2017. 
Området er omfattet af "hvile i sig selv princippet", 
og skal over en årrække balancere. I budget 2018 
er taksterne nedsat med 1,0 mio. kr., men 
udviklingen i 2017 viser, at der er behov for 
yderligere nedsættelse af taksterne i 2018 og 
frem. Udviklingen på forsikringsområdet er 
særdeles positiv, og den afspejler effekten af den 
store indsats med sikring af de kommunale 
bygninger i forhold til brand og vandskader. Det 
nye takstgrundlag for 2018 og frem sendes til 
politisk behandling i løbet af foråret, således at 
der fremadrettet kan sikres en bedre balance 
mellem udgifter og indtægter. Endvidere kan 1,7 
mio. kr. af rullet henføres til forsinkelse omkring 
planlagte investeringer på sikringsområdet, som 
først gennemføres i 2018.

Kommunikation -6,097 -11,170 -10,119

  Medarbejderordning  - fleksible lønpakker 0,000 -0,011 0,000 P
Mindreforbruget på 0,011 mio. kr. anbefales tilført 
kassen.

  IT-drift -1,885 -1,314 -1,314 6,5%

IT-drift udviser et mindreforbrug på 1,314 mio. kr., 
som overstiger driftsrul jvf. overførselsreglerne. 
Mindreforbruget kan henføres til at 2 igangsatte 
projekter vedrørende køleanlæg til datacenter og 
forbedring af sikkerhed ved strømafbrydelse ikke 
er færdigimplementeret. Mindreforbruget ansøges 
overført til færdiggørelse af projekterne samt til 
nyanskaffelse af perimetersikkerhed.
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Overførsel fra 
2016 til 2017

Afvigelse 
korrigeret  

budget

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P)

(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Grænse -2% og +3%Økonomiudvalget Bemærkninger

  Centrale IT-udgifter -0,328 -2,427 -1,600 P

Ansøges overført 1,600 mio. kr. til DPO-funktion, 
cyber-sikkerhed samt pulje for centrale IT-udgifter. 
Det resterende mindreforbrug på 0,827 mio. kr. 
anbefales tilført kassen.

  Sbsys system 0,000 -0,094 -0,094 P

Ansøges overført til håndtering af ekstraordinær 
udgift forbundet med endelig arkivering af "SB-
SYS arkiv" samt øgede supportudgifter som følge 
af fornyet deludbud.

  Centralt-placeret kopimaskiner/printere 0,000 -0,214 0,000 P Mindreforbrug anbefales tilført kassen.

  Monopolbrud -3,884 -7,111 -7,111 P

Monopolbrudsområdet udviser et mindreforbrug 
på 7,111 mio. kr. Forsinkelsen på monopol-
området medfører en udskudt implementering og 
idriftsættelse af de nye systemer, samt en 
forsinket realisering af de forventede gevinster. 
Der ansøges overført 7,1 mio. kr. til 2018.

Administrationsbygninger 0,000 0,524 0,000

  Administrationsbygninger 0,000 0,524 0,000 0

Området udviser et merforbrug på 0,524 mio. kr., 
som henvises primært til julebelysning samt 
ibrugtagning/drift af ekstra m2 på Hjørring 
Rådhus. Det anbefales at merforbruget 
finansieres af kassen, da det ikke er realistisk at 
realisere/afvikle merforbrug i 2018.

Politisk organisation -1,521 -1,608 -1,608

  Politisk organisation -1,521 -1,608 -1,608 P

Ansøges overført 1,608 mio. kr., hvoraf 0,375 
mio. kr. til eftervederlag, 0,325 mio. kr. til opstart 
af nyt byråd, 0,060 mio. kr. til  vederlag til hhv. 
bestyrelsesformand VT og formand Nordsøen 
samt 0,848 mio. kr. til udviklingspuljen. 

Særlige udgifter og indtægter -2,725 -5,146 -5,025

  Integrationsprogram og introduktionsforløb, flytningepulje 0,000 -2,184 -2,184 P
Ansøges overført merindtægt på 2,2 mio. kr. til 
forventet nedgang i grundtilskud for 2018.

  Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0,000 0,017 0,000 P Merforbruget anbefales finansieret af kassen.

  Økonomiudvalgets udviklingspulje -2,725 -1,999 -1,999 P
Ansøges overført 1,999 mio. kr. til 2018, da 
beløbet er disponeret til igangværende 
projekter/sager.

  Uddannelse ledelse og personalemæssige initiativer 0,000 -0,138 -0,138 P

Ansøges overført 0,138 mio. kr. til understøtning 
af videre personalemæssige initiativer på konto 6 
mv. Pulje flyttes til centralforvaltningsudgifter i 
2018.

  EXIT-strategi, driftsbesparelse og indsats 0,000 -0,704 -0,704 P
Ansøges overført 0,705 mio. kr. til det fortsatte 
arbejde med Exit-ejendommene, herunder 
nedrivninger. 

  Salg af energi 0,000 -0,135 0,000 P
Ikke budgetlagt indtægt ved salg af solenergi, som 
anbefales tilført kassen.

  Børnenes Jord 0,000 -0,004 0,000 P Budgetbalance

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -0,785 -2,208 -2,208

  Turisme -0,500 -1,090 -1,090 P
Ansøges overført 1,090 mio. kr. til færdiggørelse 
af det 3-årige destinationsudviklingsprojektet 
Blokhus-Løkken (2017/2019). Udgifterne kommer 
først i 2018 g 2019. 

  Profilering 0,000 -0,687 -0,687 P
Ansøges overført 0,687 mio. kr. til byjubilæum i 
Hjørring og Hirtshals.

  Erhverv -0,285 -0,431 -0,431 P
Ansøges overført til udarbejdelse af strategi, 
redegørelse og projekter.

Redningsberedskab 0,000 0,014 0,000

  Redningsberedskab 0 0,014 0 P
Området udviser et merforbrug på 0,014 mio. kr., 
som anbefales finansieret af kassen.
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Overførsel fra 
2016 til 2017

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget 

(+)=merforbrug        (-
)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P) 

Grænse -2% og +3% Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -6,928 -3,537 -3,168
-0,369 Kassevirkning (- = mindreforbrug)

Forsørgelsesydelser 0,000 3,313 0,000
0,000 0,685
0,000 -0,188
0,000 -0,151
0,000 -1,003
0,000 -0,468
0,000 1,347
0,000 -0,607
0,000 2,228
0,000 1,977
0,000 -0,508

Beskæftigelsesindsats -6,680 -6,738 -3,168
-5,380 -5,921 -3,000 P / 3%

Investeringsstrategi -5,380 -1,800 P
Overføres som følge af tidsmæssig forskydning af 
indsatser.

Beskæftigelsesindsats i øvrigt 0,000 -1,200 3,0%

Overføres til at imødekomme behov for yderligere 
uddannelsesaktiviteter mhp. at leve op til krav fra 
arbejdsgiverne, herunder særligt yderligere 
sprogundervisning.

0,000 0,185
-1,300 -0,074
0,000 -0,543

0,000 -0,385 -0,168 3,0%
Overføres til konkrete og prioriterede indsatser for 
unge i 2018.

-0,248 -0,112 0,000

-0,248 0,110 0,000 0,0%
0,000 -0,223 0,000 0,0%

Førtidspension

Arbejdsmarkedsudvalget

Afklaringsforløb, projekter mv.

Løntilskud
Øvrig forsørgelse
Integrationsydelse

Sygedagpenge
A-dagpenge
Ressourceforløb

Tilbud til udlændinge

Specialskolen for voksne Vendsyssel
Regional Voksenspecialundervisning

Særligt tilrettelagt ungdomsudd.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Kontanthjælp

Uddannelse, vejledning forsikrede

Revalidering
Fleks- og skånejob

Specialundervisning for voksne
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Overførsel fra 
2016 til 2017

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse 
korrigeret budget 
(+)=merforbrug       
 (-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P) 

Grænse -2% og +3% Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -6,463 2,812 -3,359
6,171 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

Sikringsområdet 0,000 2,795 0,000
0,000 2,795 0,000

Sundheds- og Ældreområdet -5,415 -1,243 -3,004
-1,416 -1,672 -0,943

Politisk Sundhedskoordinationsudvalg -0,013 P Engangsbevilling afsat til hele budgetperioden 2015-18.
Nedbringelse af ventetid - Træningsenheden -0,025 P Eksternt finansieret projekt
ABM Investeringsstrategi - Træningsenheden -0,108 P Finansieret af ABM Investeringspulje

Personale Myndighed -0,200 2,7%
Opsparing til imødekommelse af ressourcetræk ifbm. implementering af nyt EOJ-
system.

Sundt samspil - Borgersundhed -0,061 P Interne puljemidler
Tidlig indsats - Borgersundhed -0,155 P Interne puljemidler
ABM Investeringsstrategi - Borgersundhed -0,146 P Finansieret af ABM Investeringspulje
Funktionelle lidelser - Borgersundhed -0,103 P Finansieret af ABM Investeringspulje
Hjælp til rygestop særlige grupper - Borgersundhed -0,132 P Interne puljemidler

-3,999 -2,947 -2,061
Den kommunale hjemmeplejeleverandør 1,000 0,7% Overførsel af merforbrug - handleplan til afvikling iværksat jf. ØK2 2017
Sundhedssøjlen (sygepleje, aktivitetscentre) 1,434 2,6% Overførsel af merforbrug - handleplan til afvikling iværksat jf. ØK2 2017
§18 pulje -0,149 P Puljemidler
Hjælpemidler/Handicapbiler -2,013 -5,8% Overførsel pga. efterslæb i bevilling af handicapbiler

Budgetstrategi 3,060 P

Indgår i SÆH-Udvalgets budgetstrategi om budgetbalance set over en 4-årig 
periode, vedtaget med Budget 2016. Efter overførslen fra 2017 til 2018 resterer 
ikke flere overførsler jf. budgetstrategien.  

Digitalisering & Velfærdsteknologi -4,344 P
Finansiering af nyt EOJ-system på det samlede SÆH-område sker over flere år jf. 
Byrådets beslutning af den 30/8 2017.

Honorar til læger på plejecentre -0,680 P DUT-midler, som afventer aftale med praktiserende læger
Klippekort plejehjem -0,435 P Puljemidler
Tomgang - ældreområdet 0,066 1,5% Overføres i henhold til alm. overførselsregler

0,000 3,376 0,000

-1,561 2,026 0,411
-1,536 1,945 0,411

Bostøtte og Den Gode Modtagelse 0,511 0,2% Overførsel af merforbrug - handleplan til afvikling iværksat jf. ØK2 2017
Klippekort Mosbjerghus/Elsagervej -0,100 P

-0,026 0,081 0,000

0,513 -0,766 -0,766

0,513 -0,766 -0,766 P
Takstfinansieret område, hvor afvigelser jf. Lov om Socialtilsyn skal overføres 
mhp. takstberegning for 2019.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Særlige sikringsydelser

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord

Sundhed

Ældre

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Handicapområdet
Interne tilbud

Eksterne tilbud
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Overførsel 
fra 2016 
til 2017

Afvigelse korrigeret 
budget

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018 Kort bemærkning/Formål

(+) = merforbrug
 (-)=mindreforbrug

(+) = merforbrug 
(-)=mindreforbrug

(+) = merforbrug
 (-)=mindreforbrug

Udvalget i alt -4,163 -3,683 -3,519
-0,164 Kassevirkning (- = mindreforbrug)

Fritid og Kultur -4,163 -3,683 -3,519

0,530 0,323 -0,471 2,0%

Hjørring hallerne 1,721 1,118 -0,221

Området omfatter både drift af de kommunale idrætsfaciliteter og 
foreningsdrevne klubhuse. Der overføres indenfor rulningsgrænsen på 
de foreningsdrevne klubhuse. Vedrørende drift af de kommunale 
idrætsfaciliteter har der i 2017 været arbejdet med handleplan i fht. 
tilpasning af udgiftsniveau på de kommunale idrætsfaciliteter, hvor 
indfasning af nye faciliteter samtidig med tilpasning af personale betød 
akkumulering af merforbrug i 2016 og 2017. Med handleplanen er der for 
budget 2018 foretaget tilretning ud fra aktivitetsniveau i de nye faciliteter. 
Det akkummulerede merforbrug udlignes indenfor udvalgets område i 
forbindelse med regnskabsafslutningen og der overføres ikke merforbrug 
på de kommunale idrætsfaciliteter.

Selvejende haller -1,191 -0,795 -0,250

Efter opgørelse af regnskaber fra de selvejende haller er der 
mindreforbrug pga. lavere aktivitetsniveau. Der overføres 0,250 mio. kr. i 
fbm. usikkerhed på store anlægsprojekter i de selvejende haller. 
Resterende mindreforbrug overføres ikke på stedet, men indgår i 
handleplan vedrørende kommunale idrætsfaciliteter uden konsekvens i 
fht. serviceniveau, jf. haltilskudsmodellen.

-0,172 -0,213 -0,213 0,7%
Samlet set driftsbalance, overførsel begrundet i mindre forskydning i 
materialelevering. Indenfor rulningsgrænsen.

-0,700 -0,638 -0,637 4,3%

Afvigelsen er begrundet i forskydning af aktiviteter i fbm. indkøring af 
Vendsyssel Teater. Mindreforbruget er primært relateret til forskydning 
vedr. vedligehold, højere forpagtningsafgift end budgetteret samt 
mindreforbrug på lokaletilskud. Mindreforbruget foreslås overført til 
fremtidig vedligehold samt indkøring af &-aktiviteter. Der er desuden et 
lille mindreforbrug vedr. moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske 
Museum, hvor en del af planen vedr. bygningsoptimering og 
bunkermuseet først afsluttes i 2018. 

-1,966 -1,271 -1,101 P

De væsentligste afvigelser vedrører tidsmæssig forskydning i 
realiseringen af projekter i samarbejde, herunder anti-doping projektet (-
0,226), Samling og sammenhold (Byens Hus - 0,222), Kulturalliance (-
0,150) og fælles formål (til finansiering af engangsbevilling til VKM). Der 
overføres derudover indenfor rulningsgrænsen på de små kulturhuse.  

-1,281 -0,959 -0,796 P

Overførsel begrundet i forskydning mellem gebyropkrævning og 
lokaletilskud, tilsagn under udviklingspuljen, der først kommer til 
udbetaling i 2018 samt udarbejdelse og implementering af nyt 
administrationsgrundlag som følge af ændringer i folkeoplysningsloven.

-0,574 -0,925 -0,300 P

Mindreforbrug på løn i fbm. barsel, hvor opgaverne var fordelt i 
afdelingen, dvs. udgifter afholdt på konto 6. Overførsel på 0,300 mio 
begrundet i opretholdelse af profilerings- og velkomstaktiviteter indenfor 
bosætning.Bosætning

Andre kulturelle opgaver

Folkeoplysning 

Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget

Rulnings% eller 
Puljer mv. (P) 
Grænse -2% og 

+3%

Haller og bygninger

Biblioteker

Museer og teatre
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Overførsel fra 
2016 til 2017

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget 

(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% eller Puljer 
mv. (P) Grænse -2% 

og +3% Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -11,025 -16,085 -8,937
-7,148 Kassevirkning (- = Mindreforbrug)

Forsyningsområdet 0,000 -5,623 0,000

0,000 -5,623 0,000 0
Brugerfinansieret med opsamling på 
mellemregning

Park og Vej -4,848 -2,313 -3,550

-4,848 -2,292 -3,550 3%

0,000 -0,104 0,000 0 Ingen afvigelse - ingen overførsel
0,000 0,082 0,000 0 Ingen afvigelse - ingen overførsel

-1,439 -3,877 -1,114
-0,891 -0,711 -0,711 p

-0,548 -0,403 -0,403 p

0,000 -2,763 0,000 p

Budgetafvigelser opsamles på 
mellemregning, da området er 
brugerfinansieret, og skal balancere.

-2,523 -2,127 -2,127

-2,523 -2,127 -2,127 p

Natura 2000 0,000

Arbejdet med Natura2000 har afventet 
strategi for området - opstartet ultimo 2017 og 
igangsættes 2018

Bæredygtig udvikling 0,000
Der er periodevise forskydninger i et EU-
projekt, som styres af Hjørring Kommune.

Vand og Jord 0,000
Statsligt projekt vedr. indstasplaner for 
grundvamdsbeskyttelse.

-2,215 -2,146 -2,146

-2,215 -2,146 -2,146 p

Pulje til udvikling af landdistrikter og 
områdebyer. Midlerne er bevilliget og afventer 
blot afslutning af projekter i de forskellige 
borgerforeninger, aktivitetsgrupper mm.

Grønne områder

Vejområdet

Natur og Miljø

Landdistrikter

Landdistrikter

Ældre- og plejeboliger

Bygningsvedligeholdelse

Lejeadministration

Affald og genbrug

Teknik- og Miljøudvalget

Natur og Miljø

Byggeri og ejendomme
Strand og Kyst

Mindreforbruget kan henføres til udskydelse 
af projektet omkring asfaltering Brinck 
Seidelins Gade, samt midler vedr. kollektiv 
trafik, hvor der arbejdes videre med nye tiltag. 
Derudover er Hjørring Kommune varslet om  
faldende passagerindtægter, som dækkes af 
overført mindreforbrug. Merforbruget på 1,3 
mio. kr. vedr. vintertjenesten foreslås dækket 
af kassen jf. budgetaftale

Det søges om overførsel af mindreforbrug på 
0,711 mio. kr. for lejeadministration og 0,403 
mio. kr. for bygningsvedligeholdelse, som 
vedr. igangværende renoveringsopgaver og 
løbende betalinger for ejerforeninger, som 
kommunen administrerer (Rådhuset, Park 
Vendia samt Femhøje Idrætscenter).  
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Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Overførsel 
fra 2016 
til 2017

Afvigelse 
korrigeret budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2017 til 2018

Rulnings % eller 
Puljer mv. (P) 

Grænse - 2 % og + 
3 % Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -39,768 -23,959 -21,169
-2,790 Kassevirkning (- = mindreforbrug)

Undervisning -24,140 -12,446 -12,281

Aktivitetsregulerede konti 0,000 -0,165 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang

Kompetenceudvikling skoler -3,819 -2,503 -2,503 P
Overføres jf.den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor 
Undervisning

PLF-Projektet -0,753 -1,073 -1,073 P Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler) -3,158 -2,922 -2,922 P Projekt finansieret af statstilskud
Evalueringsdatabase -0,100 0,000 P
Pulje til trivsel på skolerne -5,800 -3,383 -3,383 P Puljen skal ses over en flerårig periode 7/12 udmøntes i 2018.

IT- og digitalisering -0,311 -0,537 -0,537 P
Skal finansiere udsatte aktiviteter fra 2017 samt afledte udgifter i 
forbindelse med persondataforordningen

To - sprogede -0,051 0,000 P
Implementeringsforanstaltninger -0,501 0,000 P
Skolekørsel -1,158 0,000 P
Endelig normering SFO -1,300 0,000 P
Administration og udvikling -0,466 0,000 P
Hjørring SydØst Skole -0,123 -0,853 -0,853 1,1 Overførsel indenfor overførselsadgang
Hirtshals Skole -5,469 -1,162 -1,162 2,0 Overførsel indenfor overførselsadgang

Hjørring NordVest Skole 6,210 4,219 4,219 -4,5
Andel af overførsel på 2,327 mio. kr. i merforbrug ligger udover 
overførselsadgang

Sindal Skole -4,124 -1,789 -1,789 3,0 Overførsel indenfor overførselsadgang
Tårs Skole 0,706 -0,466 -0,466 1,8 Overførsel indenfor overførselsadgang

Vrå Skole -2,052 -1,618 -1,618 3,3
Andel af overførsel på 0,183 mio. kr. i mindreudgift ligger udover 
overførselsadgang

Hjørring Ungecenter -1,220 0,018 0,018 -0,1 Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørringskolen -0,832 -0,062 -0,062 0,1 Overførsel indenfor overførselsadgang
Musisk Skole 0,181 -0,150 -0,150 1,7 Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagtilbud -10,224 -4,302 -4,188
Aktivitetsregulerede konti 0,000 -0,114 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Evt. efterregulering driftstilskud 0,000 0,000
Kompetenceudvikling dagtilbud -1,502 -1,538 -1,538 P Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingstrat

IT-dagtilbud -0,244 -0,344 -0,344 P
Skal finansiere udsatte aktiviteter fra 2017 samt afledte udgifter i 
forbindelse med persondataforordningen

Projekt lyt til din krop -0,029 -0,029 -0,029 P Ekstent finansieret projekt
Projekt flere pædagoger i dagtilbud -0,015 0,000 0,000 P Ekstent finansieret projekt

Projekt E Rasmus+ -0,066 -0,066 -0,066 P Ekstent finansieret projekt
Projekt dagtilbud til skole -0,173 0,000 P
Indsatspædagoger -0,341 -0,106 -0,106 1,5 Midler overføres til indsatser for udsatte børn i dagtilbud
Dagtilbudsområde NORD -1,199 0,859 0,859 -1,8 Overførsel indenfor overførselsadgang

Dagtilbudsområde VEST -2,946 -1,413 -1,413 3,2
Andel af overførsel på 0,092 mio. kr. i mindreforbrug ligger udover 
overførselsadgang

Dagtilbudsområde ØST -2,981 -0,910 -0,910 1,6 Overførsel indenfor overførselsadgang

Specialgruppen i Bagterp -0,493 -0,319 -0,319 5,5 Andel af overførsel på 0,119 mio. kr. ligger udover overførselsadgang
Dagplejen 0,000 -0,322 -0,322 0,8 Overførsel indenfor overførselsadgang
Administration og udvikling -0,235 0,000 P
Børne- og familieområdet -5,404 -7,211 -4,700
Fald i anbringelser 0,000 0,000
Pulje til styrkelse af indsats 16-17 årige -0,370 0,000 P

Forebyggelsespuljen 0,000 -0,155 -0,155 P
Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje vedtaget med budget 2017-
2020

Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi -1,500 -3,895 -3,895 P

Håndtering af merudgifter i forbindelse med ændring af Børne- og 
Ungehuset samt det fortsatte arbejde med indsats og 
investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet. 

1. årig udvidelse af handicapområdet -1,000 0,000 P
Indsatsstrategi -0,964 0,000 P
Børne- og Ungehuset Nord 0,106 0,000 P

Børne- og familiecenter Kløvergården -0,635 -0,200 -0,200 4,6
Overførsel indenfor overførselsadgang, idet 3 % svarer til 131.184 kr. 
Rundet op til 200.000

PPR -0,690 -0,450 -0,450 3,6 Andel af overførsel ligger udover overførselsadgang
Sundhedsplejen -0,351 0,000 0,000 0

Resterende andel af buffer til ikke kendte anbringelser 0,000 -2,511 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
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HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2017 
Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget 
 

 
 

Økonomiudvalget  

 

 
 

 

Samlet regnskabsresultat 

 
Økonomiudvalgets driftsområde udviser et samlet mindreforbrug på 41,7 mio. kr., hvoraf 38,6 mio. 
kr. ansøges overført til 2018. Dermed udviser udvalgsområdet et reelt mindreforbrug på 3,1 mio. 
kr., som anbefales tilført kassen. 
 
Regnskabsresultatet medfører en stigning i driftsrullet på 11,8 mio. kr. til et niveau på 38,6 mio. kr.  

Mio. kr.

 Vedtaget 

Budget               

2017

Ompl. + 

Till.bev. + 

Gen.bev.

Korrigeret 

budget                       

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

korrigeret 

budget 

(+)=merforbrug        

(-)=min.orbrug

Heraf overføres 

til 2018 

(+)=merforbrug       

(-)=min.forbrug

Udvalget i alt 466,546 23,972 490,518 448,845 -41,673 -38,577

Administrativ organisation 417,102 48,558 465,660 432,936 -32,724 -29,735

Politisk organisation 12,633 0,840 13,473 11,865 -1,608 -1,608

Særlige udgifter og indtægter 9,461 -27,833 -18,371 -23,517 -5,146 -5,025

Erhverv, Turisme og profilering 12,584 1,946 14,530 12,322 -2,208 -2,208

Redningsberedskabet 14,766 0,461 15,226 15,240 0,014 0,000

Administrativ 
organisation 

96% 

Politisk 
organisation 

3% 

Særlige udgifter 
og indtægter 

-5% 

Erhverv, Turisme 
og profilering 

3% 
Rednings-

beredskabet 
3% 
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Stigningen i rullet kan i høj grad tilskrives tværgående puljemidler under Økonomiudvalgets drift og 
ikke de enkelte afdelingsbudgetter. Disse puljemidler vedrører bl.a. forsikringsområdet, mono-
polbrudsøkonomien og Økonomiudvalgets udviklingspulje. 
 
Den detaljerede oversigt med ansøgte driftsrulninger fremgår af bilag 2, herunder en uddybende 
beskrivelse til de enkelte ansøgninger og budgetafvigelser. 

Nedenstående oversigt viser afvigelserne på serviceniveau. 

 

Som det fremgår tidligere udviser regnskabet et reelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som anbefales 
tilført kassen. Mindreforbruget kan primært henføres til  

 Merindtægter afledt af projekt med indtægtsoptimering, som udviser en samlet gevinst på 
3,1 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end forventet budgetmæssigt. Heraf er 1,2 mio. kr. 
ansøgt overført til nye investeringer på området bl.a. i robotteknologier og 0,6 mio. kr. er 
anbefalet tilført kassen. 

 Mindreforbrug på driftsområder ud over rulningsgrænsen på 1,1 mio. kr., som er anbefalet 
tilført kassen 

 Mindreudgifter til tjenestemandspensioner i 2017 på 0,8 mio. kr., som er anbefalet tilført 
kassen 

Økonomiudvalget

 Vedtaget 

Budget  

2017

Overførsel 

fra 2016 til 

2017

Ompl. + 

Till.bev.  

2017

Korrigeret 

budget 

2017

Regnskab 

2017

Afvigelse 

korrigeret 

budget 

(+)=merforbrug        

(-)=min.forbrug

Heraf 

overføres til 

2018 

(+)=merforbrug       

(-)=min.forbrug

Restbeløb  

til kassen

Udvalget i alt 466,546 26,812 -2,840 490,518 448,845 -41,673 -38,577 -3,096

Administrativ organisation 417,102 21,781 26,777 465,660 432,936 -32,724 -29,735 -2,989

Forvaltninger 332,990 12,684 27,621 373,295 358,027 -15,268 -12,807 -2,461
Forsikringer -1,154 3,000 -0,795 1,051 -5,758 -6,809 -6,809 0,000
Kommunikation 57,634 6,097 -0,417 63,314 52,143 -11,171 -10,119 -1,052
Administrationsbygninger 27,632 0,000 0,368 28,000 28,524 0,524 0,000 0,524

Politisk organisation 12,633 1,521 -0,681 13,473 11,865 -1,608 -1,608 0,000

Byråd 8,503 1,200 -1,001 8,702 8,952 0,249 0,249 0,000
Nævn og råd 0,610 0,000 0,000 0,610 0,288 -0,323 -0,323 0,000
Fælles formål politisk organisation 0,510 0,000 0,000 0,510 0,385 -0,125 -0,125 0,000
Valg 3,009 0,321 0,320 3,650 2,240 -1,410 -1,410 0,000

Særlige udgifter og indtægter 9,461 2,725 -30,558 -18,371 -23,517 -5,146 -5,025 -0,121

Særlige udgifter 9,473 2,725 -30,558 -18,359 -23,522 -5,163 -5,025 -0,138
Særlige indtægter -0,012 0,000 0,000 -0,012 0,005 0,017 0,000 0,017

Erhverv, Turisme og profilering 12,584 0,785 1,161 14,530 12,322 -2,208 -2,208 0,000

Turisme 4,200 0,500 0,000 4,700 3,610 -1,090 -1,090 0,000
Profilering 1,088 0,000 0,765 1,853 1,166 -0,687 -0,687 0,000
Erhverv 7,297 0,285 0,396 7,978 7,546 -0,431 -0,431 0,000

Redningsberedskabet 14,766 0,000 0,461 15,226 15,240 0,014 0,000 0,014

Redningsberedskabet 14,766 0,000 0,461 15,226 15,240 0,014 0,000 0,014

i mio. kr.
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Udvalgte fokusområder 

I nedenstående afsnit gøres der kort rede for udvalgte fokusområder, som udgør de væsentligste 
budgetafvigelser eller med særlig politisk fokus. 

 

Forsikringer 

Hjørring kommune er selvforsikret på de områder, hvor lovgivningen giver mulighed for det, og 
kommunen har derfor fastsat interne præmier, som sikrer at forsikringerne hviler i sig selv over en 
årrække.  

Forsikringsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er overført 
fra 2016 til 2017. De faldende skadesudgifter skyldes et lavere skadesniveau end forventet, hvilket 
skal ses i sammenhæng med kommunens risikostyring og forebyggende indsatser. 
 
I Budget 2018 er taksterne nedsat med 1,0 mio. kr., men udviklingen i 2017 har vist, at taksterne 
skal tilrettes yderligere fra 2018 og frem. Dette arbejde er igangsat. 

 

Monopolbrud 

Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har 
forpligtet sig til at gennemføre. Formålet med monopolbruddet er at forbedre kvaliteten og 
effektiviteten i løsningen af de kommunale kerneopgaver. Samtidig er det forventningen, at 
monopolbruddet i gennemsnit vil føre til en besparelse på 25% af kontraktudgifterne for de 
anvendte systemer. 
 
Monopolbrudsprojektet udviser et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Mindreforbruget kan 
henføres til at en række af de centrale delprojekter i monopolbruddet er forsinket i forhold til den 
oprindelige plan. Forsinkelsen medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye 
systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster. Set i lyset af dette skal 
mindreforbrug i 2017 overføres til 2018.  
 

Anlæg 

 

Resultaterne af udvalgets anlægsaktiviteter fremgår af bilag 3, herunder med beskrivelse til de 
ansøgte anlægsrulninger. 

Ompl. + 

Till.bev. 

Overførsel 

fra 2016      

til 2017

Restbeløb 

til kassen

Udvalget i alt 5,760 -3,250 23,531 26,041 8,163 -17,879 -15,032 0,649

Køb og salg af grunde 
og bygninger -1,000 -9,455 -0,887 -11,342 -12,160 -0,818 -1,711 0,892
Øvrige 6,760 6,205 24,418 37,383 20,323 -17,060 -13,321 -0,243

Vedtaget 

budget

Korrigeret 

budget

Regnskab 

2017

Afvigelse 

korrigeret 

budget             

(+)=merforbrug 

(-)=min.forbrug

Heraf overføres 

til 2018                   

(+)=merforbrug 

(-)=min.forbrug
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Anlægsregnskabet for Vendsyssel Teater forelægges til politisk behandling sammen med 
regnskab 2017, således at dette store anlægsprojekt nu er endeligt lukket regnskabs- og 
bevillingsmæssigt.  
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Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Fordeling af udgifter i regnskab 2017 
 

 

 

Overordnet resultat og overførsler til 2017 
Det samlede regnskabsresultat for 2017 viser et mindreforbrug på 41 mio. kr. ift. vedtaget budget. 
Heraf udgør mindreforbruget for forsørgelsesydelserne knap 20 mio. kr.  Der er tale om mindrefor-
brug udover de forudsætninger, der for 2017 var indlagt i investeringsstrategien, hvor budgettet fra 
2016 til 2017 blev reduceret med 29 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget skyldes pri-
mært tekniske omplaceringer som følge af investeringsstrategien. 

Sektor Forsørgelsesydelser udviser et mindreforbrug på knap 20 mio. kr. ift. vedtaget budget. Bud-
gettet er i løbet af året korrigeret med -23 mio. kr., hvilket skyldes, at budgetterne indenfor sektoren 
ved Økonomirapport 2 blev korrigeret til det forventede regnskab. Sektoren udviser dermed et mer-
forbrug på 3,313 mio. kr. ift. korrigeret budget. Dette er alene udtryk for, at udgifterne er 3,313 mio. 
kr. højere end forventet ved Økonomirapport 2. Idet der ikke er overførselsadgang mellem årene 
for forsørgelsesydelserne overføres merforbruget ikke til 2018. Merforbruget finansieres ved kas-
setræk. 

Mio. kr.

 Vedtaget 
Budget         
2017

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev.

Korrigeret 
budget          
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf 
overføres til 

2018 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Forsørgelsesydelser 906,727 -22,828 883,899 887,212 3,313 0,000

Beskæftigelsesindsats 110,538 -16,164 94,375 87,637 -6,738 -3,168

Specialundervisning for Voksne 10,237 1,511 11,748 11,635 -0,112 0,000

Udvalget i alt 1.027,503 -37,481 990,022 986,484 -3,537 -3,168

Forsørgelses-

ydelser

90%

Beskæftigelses-

indsats

9%

Specialunder-

visning for 

Voksne

1%
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For sektor beskæftigelsesindsats viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 6,738 mio. kr. Heraf 
ønskes 3,168 mio. kr. overført til 2018. Den resterende del af mindreforbruget, 3,570 mio. kr., tilgår 
kassen. 

For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 0,112 mio. kr. 
Dette mindreforbrug tilgår kassen.  
På tværs af sektorerne tilføres kassen således netto 0,369 mio. kr.  
 

 

 

Forsørgelsesydelser 
I vedtaget budget var der på forhånd indarbejdet en reduktion fra 2016 til 2017 på 29 mio. kr. som 
følge af forudsætningerne i investeringsstrategien. Sektoren udviser ift. vedtaget budget et mindre-
forbrug på 20 mio. kr.. Dette mindreforbrug er således udover budgetreduktionen på 29 mio. kr. 

Den primære årsag til at det er lykkedes at reducere udgifterne er, at flere er kommet i job, uddan-
nelse og fleksjob som følge af indsatserne i investeringsstrategien, herunder også integrationsbor-
gere. Desuden har udgifterne til integrationsydelse også været lavere som følge af, at tilgangen af 
flygtninge blev lavere end forudsat. Af mindreforbruget på 29 mio. kr. vedr. integrationsydelse kan 
ca. 10 mio. kr. tilskrives, at flere end forudsat er kommet i job og uddannelse, mens ca. 19 mio. kr. 
skyldes et lavere antal modtagne flygtninge end forudsat ved budgetlægningen. 

Arbejdsmarkedsudvalget

 Vedtaget 
Budget  
2017

Overførsel 
fra 2016 til 

2017

Ompl. + 
Till.bev. 

2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf overføres 
til 2018 

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Restbeløb  
til kassen

Forsørgelsesydelse 906,727 0,000 -22,828 883,899 887,212 3,313 0,000 3,313
Kontanthjælp 93,685 0,000 1,107 94,792 95,478 0,685 0,000 0,685
Revalidering 33,575 0,000 -8,000 25,575 25,388 -0,188 0,000 -0,188
Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 123,251 0,000 -6,500 116,751 116,600 -0,151 0,000 -0,151
Førtidspension 298,500 0,000 7,500 306,000 304,997 -1,003 0,000 -1,003
Sygedagpenge 116,557 0,000 10,068 126,625 126,157 -0,468 0,000 -0,468
A-dagpenge 128,134 0,000 4,997 133,131 134,477 1,347 0,000 1,347
Ressourceforløb 39,930 0,000 -3,000 36,930 36,323 -0,607 0,000 -0,607
Løntilskud 9,351 0,000 0,000 9,351 11,580 2,228 0,000 2,228
Øvrig forsørgelse 14,971 0,000 0,000 14,971 16,948 1,977 0,000 1,977
Integrationsydelse 48,772 0,000 -29,000 19,772 19,265 -0,508 0,000 -0,508

Beskæftigelsesindsats 110,538 6,680 -22,844 94,375 87,637 -6,738 -3,168 -3,570
Afklaringsforløb, projekter m.v 63,030 5,380 -15,388 53,022 47,101 -5,921 -3,000 -2,921
Tilbud til udlændinge 15,029 0,000 -5,193 9,836 10,021 0,185 0,000 0,185
Uddannelse, vejledning forsikrede 8,092 1,300 -1,300 8,092 8,018 -0,074 0,000 -0,074
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18,795 0,000 -1,000 17,795 17,252 -0,543 0,000 -0,543
Ungdommens uddannelses vejledning 5,593 0,000 0,037 5,630 5,244 -0,385 -0,168 -0,217

Specialundervisning for Voksne 10,237 0,248 1,263 11,748 11,635 -0,112 0,000 -0,112
Specialskolen for Voksne Vendsyss 7,258 0,248 1,263 8,769 8,879 0,110 0,000 0,110
Regional Voksenspecialundervisning 2,979 0,000 0,000 2,979 2,756 -0,223 0,000 -0,223

Udvalget i alt 1.027,503 6,928 -44,409 990,022 986,484 -3,537 -3,168 -0,369

Serviceudgifter
Vedtaget 

budget Regnskab 2017 Afvigelse
Serviceudgifter 38.996 35.347 -3.649

i mio. kr.
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Det bemærkes i øvrigt: 

• At udgifterne til fleks- og skånejob og ledighedsydelser er lavere end forudsat fordi det fort-
sat lykkedes at skabe flere jobs til fleksjobberettigede end forudsat, hvilket reducerer udgif-
terne til ledighedsydelse. 

• At udgifterne til sygedagpenge er blevet højere som følge af, at forudsætningerne i syge-
dagpengereformen viste sig ikke at holde på landsplan. I januar 2017 viste en opgørelsen 
fra Beskæftigelsesministeriet således, at udgifterne på landsplan var 800 mio. kr. højere 
end forudsat. Hjørring Kommunes andel heraf var ca. 9 mio. kr., hvilket blev tilført service-
området ved Økonomirapport 1. 

• At udgifterne til A-dagpenge har været ca. 5 mio. kr. højere end forudsat, da overgangen til 
et nyt register og en ny afregninskadence har betydet to ekstra afregningsuger i 2017 
(kommunen var ikke gjort bekendt med denne ændring ved budgetlægningen). 

• At udgifterne til førtidspension er steget mere end forudsat henover 2017 gennem en stor 
stigning i antallet af tilkendelser i 2. halvår 2017. Dette skal ses i sammenhæng med min-
dreudgifterne på ressourceforløb. Denne tendens forventes at fortsætte ind i 2018.  

Ved Økonomirapport 2 blev sektorens budgetter for de enkelte serviceområder korrigeret til det 
forventede regnskab. På tværs af serviceområderne har det dog vist sig, at udgifterne blev lidt hø-
jere, hvorfor sektoren kommer ud af 2017 med et merforbrug på 3,313 mio. kr. ift. det korrigerede 
budget. Det svarer til en afvigelse på 0,37%. De største afvigelser findes indenfor serviceområder-
ne løntilskud og øvrig forsørgelse, som dækker over flere i løntilskud samt flere seniorjobbere end 
forventet. 

Merforbruget finansieres ved kassetræk. 

Beskæftigelsesindsats 
For sektor Beskæftigelsesindsats viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 6,738 mio. kr. ift. korri-
geret budget.  

Mindreforbruget skyldes dels mindreaktivitet for STU, merrefusion vedr. ressource- og jobafkla-
ringsforløb, forskydninger af dele af indsatserne i investeringsstrategien, samt en række vakante 
stillinger i løbet af året.  

Af mindreforbruget søges 3,168 mio. kr. overført til 2018. Heraf 1,8 mio. kr. vedr. investeringsstra-
tegien, som overføres til konkrete prioriterede indsatser i regi af investeringsstrategien, 1,2 mio. kr. 
vedr. beskæftigelsesindsatsen, som i 2018 anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter mhp. at 
leve op til kompetencekrav ift. det aktuelle jobudbud, herunder særligt yderligere sprogundervis-
ning, og 0,168 mio. kr. vedr. ungdommens uddannelsesvejledning primært for at fastholde mulig-
heden for at fortsætte forløb på Vrå Højskole efter udløb af projekt med ekstern finansiering. 

Den resterende del af mindreforbruget, 3,570 mio. kr., tilføres kassen. 

Specialundervisning for voksne 
For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 0,112 mio. kr.  

Mindreforbruget tilføres kassen, idet det er genereret ved mindreaktivitet vedr. køb af eksterne 
specialundervisningsydelser. 
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Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 

Mio. kr.  

 Vedtaget     

Budget                       

2017 

Ompl. + 

Till.bev. + 

Gen.bev. 

Korrigeret 

budget           

2017 

Regnskab         

2017 

Afvigelse 

korrigeret 

budget 

(+)=merforbrug        

(-)=min.forbrug 

Heraf overføres 

til 2018 
(+)=merforbrug       

(-)=min.forbrug 

Sikringsområdet 58,807 0,000 58,807 61,602 2,795 0,000 

Sundheds- og 

Ældreområdet 868,685 -3,949 864,736 863,493 -1,243 -3,004 

Handicapområdet 391,303 16,163 407,466 409,493 2,026 0,411 

Social tilsyn Nord 0,000 -0,513 -0,513 -1,279 -0,766 -0,766 

Udvalget i alt 1.318,795 11,701 1.330,497 1.333,309 2,812 -3,359 

 

 

 

 

Overordnet resultat og overførsler til 2018 
Driftsregnskabsresultatet for 2017 på SÆH-udvalgets område udviser et nettoforbrug på 1.333,309 
mio. kr.  

I forhold til det korrigerede driftsbudget på 1.330,497 mio. kr. er der tale om en merudgift/mindre-
indtægt på kr. 2,812 mio. kr., svarende til 0,21% af driftsbudgettet. 

Sikrings-

området

4%

Sundheds- og 

Ældreområdet

66%

Handicap-

området

30%

Social Tilsyn 

Nord

0%
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Som det fremgår af tabellen ovenfor, er en afvigelse på 2,795 mio. kr. vedr. Sektor 
Sikringsområdet indeholdt i afvigelsen på 2,812 mio. kr. Sektor Sikringsområdet hører til det 
budgetgaranterede område, og skal derfor finansieres af kassen. 

Der overføres et nettomindreforbrug på 3,359 mio. kr. til 2018, hvorefter en samlet afvigelse på 
6,171 mio. kr. finansieries af kassen. 

I tabellen herunder fremgår afvigelser og overførsler på sektor- og seviceniveau. For en nærmere 
beskrivelse af overførsler henvises til afsnittet herom nedenfor. 

SÆH udvalget 

 Vedtaget 

Budget  

2017 

Overførsel 

fra 2016 til 

2017 

Ompl. + 

Till.bev. 

2017 

Korrigeret 

budget  

2017 

Regnskab 

2017 

Afvigelse 

korrigeret 

budget 

(+)=merforbrug        

(-)=min.forbrug 

Heraf overføres 

til 2018 

(+)=merforbrug       

(-)=min.forbrug 

Restbeløb 

til kassen 

i mio. kr.  

Udvalget i alt 1.318,795 6,463 5,238 1.330,497 1.333,309 2,812 -3,359 6,171 

  

       

  

Sikringsområdet 58,807 0,000 0,000 58,807 61,602 2,795 0,000 2,795 

Særlige sikringsydelser 58,807 0,000 0,000 58,807 61,602 2,795 0,000 2,795 

                  

Sundheds- og 

Ældreområdet 868,685 5,415 -9,363 864,736 863,493 -1,243 -3,004 1,761 

Sundhed 85,222 1,416 7,297 93,935 92,263 -1,672 -0,943 -0,729 

Ældre 556,936 3,999 -2,954 557,980 555,033 -2,947 -2,061 -0,886 

Aktivitetsbestemt 

medfinansiering 226,527 0,000 -13,706 212,821 216,197 3,376 0,000 3,376 

                  

Handicapområdet 391,303 1,561 14,602 407,466 409,493 2,026 0,411 1,615 

Interne tilbud 204,051 1,536 10,421 216,008 217,953 1,945 0,411 1,534 

Eksterne tilbud 187,252 0,026 4,181 191,459 191,540 0,081 0,000 0,081 

                  

Social tilsyn Nord 0,000 -0,513 0,000 -0,513 -1,279 -0,766 -0,766 0,000 

Social tilsyn Nord 0,000 -0,513 0,000 -0,513 -1,279 -0,766 -0,766 0,000 

 

Overordnet har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fulgt en budgetstrategi om at investere for 
at imødegå strukturelle ubalancer i form af demografiske opdriftsudfordringer på såvel Sundheds- 
og Ældreområdet som på Handicapområdet. De overordnede sigtelinjer i budgetstrategien retter 
sig mod  

• investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne,  
• at kunne tilbyde botilbud i nærområdet på det specialiserede socialområde   
• effektiv drift og ressourceanvendelse (herunder den decentrale 1-2-3-4% effektivisering) 

Med det foreliggende regnskabsresultat vurderes det generelt, at Budgetstrategiens målsætning 
om at understøtte på den ene side hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og 
mindsteindgrebsprincippet, og på den anden side effektivisering i den decentrale drift, ser ud til at 
virke.  

I 2017 har det imidlertid også kunnet konstateres, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets 
budget har været udfordret. Udfordringen er løbende beskrevet i økonomirapporteringen i 2017.   
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Udfordringen har været koncentreret om ikke-forudset opdrift på henholdsvis ældre og 
handicapområdet. For de enktelte sektorer beskrives nedenfor de væsentligste udviklingstræk, og 
herunder de nævnte opdritsudfordringer.  

Overførsler 
Ved regnskabsafslutningen overføres et mindreforbrug på 3,359 mio. kr. Der er tale om en 
nettooverførsel som er sammensat af såvel mindre- som merforbrug.  

Alle overførsler sker i henhold til de vedtagne principper for overførselsadgang mellem årene, 
herunder, at overførsler som overskrider +2% af fagudvalgene kan indstilles til godkendelse i 
Økonomiudvalg og Byråd.  

Overførslerne udgøres af: 

 Mio. kr. 
1) Projekter eller puljer: eksternt eller internt finansierede projekter, som 

gennemføres over en flerårig periode  
-2,107 

2) Digitalisering og Velfærdsteknologi (drift af nyt EOJ-system):  -4,344 
3) Budgetstrategi: Ved budgetlægningen til Budget 2016 var det en del af SÆH-

udvalgets budgetstrategi, at overføre ubalancer mellem årene med henblik på at 
sikre samlet balance i budgetperioden. Overførslen af merforbrug på  3,060 mio. 
kr. til 2018 udgør budgetstrategiens sidste overførsel melem årene.  

3,060 

4) Hjemmesygeplejen mv: Pga. indfasningsudfordringer i forbindelse med den 
fysiske sammenlægning af den kommuale hjemmeplejeleverandør og sygeplejen 
i Hjørring by blev ved Økonomirapport 2, 2017, iværksat handleplan mhp. 
afvikling af merforbruget over en 3 årige periode. 

1,434 

5) Den kommunale hjemmeplejeleverandør: Pga. indfasningsudfordringer i 
forbindelse med den fysiske sammenlægning af den kommunale 
hjemmeplejeleverndør og sygeplejen i Hjørring by blev ved Økonomirapport 2, 
2017, iværksat handleplan mhp. afvikling af merforbruget over en 5 årige 
periode. 

1,000 

6) Den Gode Modtagelse og Bostøtte: Pga. en langsommere end forudsat 
overgang fra bostøtte til Den Gode Modtagelse blev ved Økonomirapport 2, 
2017, blev iværksat en handleplan med henblik på at afvikle merforbruget over 
en 3 årig periode.  

0,511 

7) Hjælpemidler: Indenfor hjælpemiddelområdet er der opstået et efterslæb i 
bevilling af handicapbiler, som forventes indhentet i 2018. -2,013 

8) Socialtilsyn Nord: alle afvigelser overføres til næste regnskabsår, og indgår i 
efterfølgende års takstberegningsgrundlag. -0,766 

9) Øvrige -0,134 
I alt netto  -3,359 
 

 

Sikringsområdet 
Sikringsområdet består af boligydelser til pensionister, boligsikring samt personlige tillæg. Da 
sikringsområdet er en del af det budgetgaranterede område, overføres mer-/mindreforbrug ikke. 
Merforbruget på 2,795 mio. kr. finansieres således af kassen.  
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Sundheds- og Ældreområdet 
Samlet har Sundheds- og Ældreområdet haft et nettomindreforbrug på 1,243 mio. kr.  

Heri indgår som de væsentligste poster: 

• Mindreforbrug på Velfærdsteknologi og Digitalisering: 4,344 mio. kr.  

Mindreforbruget skyldes alene, at leverandørens fakturering for driften af det nye EOJ-
system ikke er indløbet i 2017. Mindreforbruget overføres til 2018, jf. ovenstående oversigt 
over overførsler.  

• Mindreforbrug på projekter og puljemidler: 2,007 mio. kr. 
Mindreforbruget skyldes, at de tilhørende bevillinger er givet med henblik på afvikling af 
projekter eller puljer over en flerårig periode. Mindreforbruget indgår i overførslen til 
projekter og puljer angivet i oversigten ovenfor. 
 

• Mindreforbrug på plejecentre: 1,649 mio. kr. 
Mindreforbruget kan tilskrives en generel tilbageholdenhed på området i 4. kvartal. 
 

• Mindreforbrug på Køkkenområdet: 1,386 mio. kr.  

Mindreforbruget skyldes en mere effektiv drift på køkkenområdet. Mindreforbruget er et 
udtryk for, at det kommuale tilskud til produktionen af mad til beboere på ældrecentre er 
blevet mindre. Madprisen påvirkes ikke, da omkostningen til madproduktionen stadig ikke 
fuldt ud er dækket ind af den madpris som beboerne betaler.   

• Merforbrug på den kommunale hjemmeplejeleverandør: 4,685 mio. kr. 
• Merforbrug på Sygeplejen mv: 1,434 mio. kr.  

Som angivet ved Økonomirapport 2 skyldes merforbruget indfasningsudfordringer vedr. den 
fysiske sammenlægning af den kommunale hjemmeplejeleverandør og sygeplejen i 
Hjørring by.  

Ved Økonomirapport 2, 2017, blev iværksat handleplaner med henblik på at afvikle 
merforbruget over henholdsvis 3 år (sygeplejen) og 5 år (den kommunale 
hjemmeplejeleverandør).   

I forhold til Sygeplejen er det hen mod slutningen af 2017 lykkedes at nedbringe det 
forventede merforbrug, hvorfor den foreslåede overførsel på 1,434 mio. kr. er mindre end 
annonceret ved Økonomirapport 2.  

I forhold til den kommunale hjemmeplejeleverandør ses handleplanen endnu ikke at have 
haft den ønskede effekt. Ved økonomirapport 2 forventede man et merforbrug på 2,200 
mio. kr. men regnskabsresultatet for den kommunale hjemmeplejeleverandør viste et 
merforbrug på 4,685 mio. kr. Forvaltningen har igangsat en kulegravning af den kommunale 
hjemmeplejeleverandør mhp afdækning og iværksættelse af indsatser, der kan bringe 
budgettet i balance og derfor har forvaltningen foretaget en genvurdering af handleplanen 
og skønner, at det derfor ikke er realistisk at indhente merforbruget, som beskrevet i 

25



HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2017 
Regnskabsbemærkninger – Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 
 

 

 

handleplanen.  Sundheds,- Ældre- og Handicapforvaltningen har prioriteret at afdække 
merforbruget delvist med mindreforbrug på det øvrige sundheds- og ældreområde således, 
at den annoncerede overførsel ved Økonomirapport 2 kan reduceres til 1,000 mio. kr.  

I lyset af det samlede udfordringsbillede for 2018 på SÆH-området (Budgetanalyse, SÆH-
udvalgets møde 24/1 2018), vurderes det hensigtsmæssigt at minimere overførsler af 
merforbrug fra 2017 til 2018.    

• Merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering: 3,376 mio. kr. 

Merforbruget skyldes, at afregningerne af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 4. 
kvartal har været højere end forventet. Stigende afregninger kan skyldes stigende aktivitet 
på sygehusene, men også registreringspraksis på sygehusene har betydning for hvordan 
afregningerne falder i de enkelte måneder.  

Det kan bemærkes, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 har beløbet sig 
til mellem 17 og 20 mio. kr. pr. måned for Hjørring Kommune. Og selvom det er en del af 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetstrategi at minimere udgifterne til 
aktivitetsbestemt medfinansiering, så er udgifterne afledt af aktivitetsniveauet på 
sygehusene og blandt praktiserende læger, og derfor ikke direkte styrbare 1:1 for 
kommunen.  

Opdriftsudfordringer på sundheds- og ældreområdet 
Siden 2015 har ”rehabilitering” været et styrende princip for Sundheds- og Ældreområdet. I 
hjemmeplejen betyder det, at alle borgere som i visitationen vurderes at rumme et potentiale for en 
funktionsforbedring tilbydes rehabiliteringsforløb i stedet for passiv hjemmehjælp. Kun hvis der ikke 
vurderes at være et potentiale for funktionsforbedring visiteres borgeren til ”almindelig” 
hjemmehjælp, dog stadig med et fokus på at aktivere eller fastholde borgerens funktionsniveau.  

Det er vurderingen, at ”hjælp til selvhjælp” og borgernes bedre funktionsniveau som resultat af 
rehabiliteringstilgangen, også i 2017 har bidraget til at imødegå den demografiske 
opdriftsudfordring, der ligger i, at antallet af ældre stiger kraftigt i disse år.  

Figur 1 viser, at andelen af selvhjulpne – dvs. andelen af borgere som hverken modtager 
hjemmehjælp eller bor på ældrecenter – gennem de senere år har været stigende. Det vil sige, at 
selvom antallet af ældre i Hjørring Kommune har været stigende, har antallet som modtager 
hjemmehjælp eller plejebolig været konstant.  Fra ca. midten af 2017 er andelen af selvhjulpne 
stagneret, men det er stadig sådan, at andelen af selvhjulpne ligger højere end den demografiske 
udvikling isoleret set tilsiger (målkurven). 
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Figur 1 

 

Samtidig med ovenstående udvikling har antallet af visiterede timer i hjemmeplejen hen over året 
været stigende. Figur 2 herunder viser udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen. 

Figur 1 

 

Det ses, at antallet af timer har været stigende frem mod uge 34. Der er 2 væsentlige forklaringer 
på udviklingen: 
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1) Flere borgere er i løbet af 2017 blevet visiteret til de ”tunge” hjemmehjælpspakker. 
Eksempelvis er antallet borgere visiteret til D4-pakken steget fra 26 borgere i uge 7 til 38 
borgere i uge 32, hvor timetallet når sit højeste niveau i 2017. 

2) Leveringsprocenten hos leverandørerne har ligget på 95 i stedet for de 93 som har været 
forudsat. Det vil sige at borgerne har været mindre fraværende (f.eks. pga. indlæggelser) 
end forudsat. 

 

Stigning i antallet af sundhedslovsydelser 
En af forklaringerne på, at flere borgere er visiteret til ”tungere” hjemmehjælpspakker er, at 
omfanget af sundhedslovsydelser har været stigende. I overensstemmelse med LEON-princippet, 
hvor opgaverne søges løst på det lavest mulige, men fagligt forsvarlige, omkostningsniveau, 
uddelegeres godt 60% af sundhedslovsydelserne til hjemmeplejen.  

Figur 3 herunder viser udviklingen i antallet af visiterede og leverede timer til sundhedslovsydelser 
i 2017.  

Figur 2 

 

Ændringen i de sundhedsfaglige opgaver skyldes primært, at: 

borgerne har færre og kortere indlæggelsesforløb, hvilket fører til opgaveglidning mellem region og 
kommune 

flere borgere, der tidligere har fået hjælp/støtte i eget hjem, får nu et rehabiliteringstilbud, hvilket 
kræver øget koordinering mellem faggrupper 

en stadig større del af kommunens borgere bliver i eget hjem til de dør, hvilket medfører mere 
komplekse og til dels ustabile palliative (lindrende) forløb 
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Hjørring Sundhedscenter 
I slutningen af 2016 blev det nye sundhedscenter på Bidstrupvej taget i brug i fuld skala. 
Sundhedscenteret omfatter dermed 

• Borgersundhed 
• Træningsenheden 
• ”Én indgang” – tværsektoriel samarbejde mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og 

Sygehus Vendsyssels Jordemodercenter  
• Regionsdrevet lægeklinik  

Borgersundhed og Træningsenheden er præget af stigende aktivitet og forventes at kunne indløse 
stordriftsfordele af samlingen af aktiviteterne på én matrikel.  

Aktivitetsudviklingen på Borgersundhed kan illustreres med en oversigt over antallet af 
gennemførte rehabiliteringskurser i årene 2011-2017. Det fremgår af figur 4, at der er tale om en 
relativ stor stigning i aktiviteten siden 2011.   

Figur 3 

 

 

På genoptræningsområdet ses en lignende udvikling. Figur 5 viser, at antallet af 
genoptræningsplaner siden 2011 er godt og vel fordoblet. 
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Figur 4 

 

 

Handicapområdet 
Handicapområdet kommer ud af Regnskab 2017 med et merforbrug på 2,026 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget på 407,466 mio. kr.  

I lighed med Sundheds- og Ældreområdet har der på Handicapområdet været fokus på sikker drift 
og budgetoverholdelse på det udførende driftsområde. I det store hele er det lykkedes at skabe 
budgetbalance i driften. Efter overførsler resterer et merforbrug på 1,615 mio. kr. som i al 
væsentlighed knytter sig til handicapområdets visitationsbudgetter. 

Ubalance på visitationsbudgettet 
Som det også fremgik af Økonomirapport 2 har der været 2 hovedforklaringer på 
Handicapområdets budgetudfordringer i 2017: 

1) Ikke-budgetlagt tilgang til området 

Botilbudsområdet er det mest udgiftstunge område på handicapområdet, og i 2017 er der 
konstateret en uforudset stor opdrift på området. 37 borgere er således flyttet i botilbud i årets 3 
første kvartaler til en forventet helårsbruttoudgift på ca. 14 mio. kr. 

En del af opdriften kan henføres til en særlig efterværnsproblematik. SÆH-området har ikke indsigt 
i de vurderinger der foretages om efterværn, og dermed er denne opdrift ikke kendt for SÆH-
området. 

En anden del af opdriften kan henføres til en relativ stor tilgang af borgere fra udsatteområdet. Det 
er typisk borgere, der enten har modtaget misbrugsbehandling i f.eks. døgnbehandlingscenter eller 
har haft et ophold på forsorgshjem. En anden større gruppe er borgere, der tidligere (minimum 1 år 
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siden) har modtaget hjælp af SÆH-området. Det er typisk borgere, der tidligere er bevilget mindre 
indgribende tilbud såsom bostøtte, dagtilbud eller ledsagerordning. 

Den ikke-budgetlagte tilgang til området viser, at der er brug for en fornyet gennemgang af de 
metoder og beregninger, der ligger bag Sundheds- og Ældre- og Handicapudvalgets 
opdriftsprognoser. Der er igangsat en nærmere gennemgang af opdriftsprognoserne med henblik 
på at afdække "blinde vinkler" i de hidtidige prognoser, og dermed muligheder for at kvalificere 
prognoserne. 

2) Særligt dyrt enkeltmandstilbud 

I 2017 er der blevet etableret et enkeltmandstilbud efter Servicelovens § 107 til en 
udviklingshæmmet borger med henblik på at imødegå de massive problemer, som pågældendes 
psykiske tilstand har afstedkommet for såvel borger selv, som for de øvrige beboere og personale 
på det botilbud, hvor borgeren tidligere boede. 

 

Projekt Styrket Borgerkontakt 
Samtidig med, at visitationsbudgettene har været udfordret, har projekt Styrket Borgerkontakt 
isoleret set haft en større end forventet positiv effekt på opdriftsudfordringen.  

Afsættet for ”Styrket Borgerkontakt” var, at analyser i regi af KKR og KORA viser, at Nordjylland 
har højere enhedsomkostninger på botilbudsområdet sammenlignet med andre regioner i 
Danmark. Analyserne peger på, at en delforklaring på dette fænomen er, at der ikke er en 
tilstrækkelig tæt opfølgning på borgernes tilbud. 

Antallet af sager pr. sagsbehandler på handicapområdet i Hjørring Kommune var i 2016 115 sager, 
hvilket vanskeliggjorde en tæt opfølgning. Derudover skabte det høje sagstal et pres på det 
psykiske arbejdsmiljø i myndighedsafdelingen. 

Derfor blev der i budget 2017 afsat midler til at investere i sagsbehandlerressourcer, hvor 
myndighedsfunktionen blev opnormeret med 7 sagsbehandlere, så antallet af sager kunne 
nedbringes fra 115 til 70 sager pr. sagsbehandler, og dermed muliggøre en bedre opfølgning og 
budgetstyring. 

Efter et år med "Styrket Borgerkontakt" viser det sig, at den samlede effekt overstiger de 
budgetforudsætninger, der var indarbejdet i budgettet for 2017. Målsætningen var, at den tættere 
opfølgning ville medføre et rationale på 5,4 mio. kr. En effektmåling viser imidlertid, at udgifterne til 
de 380 borgere, som pr. 1. januar 2017 var interne eller eksterne botilbud, er reduceret med 7,3 
mio. kr.  

Figur 5 herunder viser hvordan den månedlige udgift til de 380 borgere er faldet isæri 2. halvår af 
2017.  
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Figur 5 

 

 

Det skal tilføjes, at en del af den samlede effekt er bundet op på ledig kapacitet på Hjørring 
Kommunes egne botilbud, hvor der er mangel på efterspørgsel på de ledige pladser. Det er ikke 
muligt at kapitalisere de ledige pladser løbende, da kommunens egne botilbud drives i enheder 
med rammebudgetter. Af den grund vil en kapitalisering kræve kapacitetstilpasninger på 
botilbuddene. Dette i modsætning til de pladser der købes hos andre kommuner, private 
leverandører og regionen. Her vil udgiften til en borger, der ikke længere har behov for et botilbud 
umiddelbart bortfalde, og derfor frigøre budgetmidler. 

 

Socialtilsyn Nord 
Socialtilsyn Nord er indtægtsdækket virksomhed og som sådan udgiftsneutral for Hjørring 
Kommune. Socialtilsynet finansieres af tilsynstakster (tilbudsområdet) og objektiv finansiering 
(familieplejeområdet) som opkræves hos de tilsynede tilbud og kommunerne i tilsynsområdet.  

Ubalancer overføres til næste regnskabsår, og vil blive udlignet ved efterfølgende års indtægter i 
form af takster og objektiv finansiering. 
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Anlæg 

 

Sundheds-, Ældre- og 

Handicapudvalget Vedtaget 

budget 

Ompl. + 

Till.bev.  

Overførsel 

fra 2016      

til 2017 

Korrigeret 

budget 

Regnskab 

2017 

Afvigelse 

korrigeret 

budget             

(+)=merforbrug 

(-)=min.forbrug 

Heraf overføres 

til 2018                    

(+)=merforbrug 

(-)=min.forbrug 

Restbeløb 

til kassen 

i mio. kr. 

Udvalget i alt. 13,850 10,835 10,161 34,846 14,394 -20,452 -19,118 -1,334 

         I henhold til Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabsvejledning kan anlægsregnskaber på 
under 2 mio. kr. aflægges og godkendes som en del af årsregnskabet på udvalgsniveau. 

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets anlægsregnskab omfatter både den del, der vedrører 
kommunale ejendomme og servicearealer og den del, der vedrører beboerdelen af pleje- og 
handicapboligerne.   

Det samlede regnskabsresultat viser et forbrug på 14,394 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget på 34,846 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 20,452 mio. kr. Det kan hertil 
bemærkes, at der i 2017 er frigivet 9,800 mio. kr. til indkøb af Digitalt omsorgsjournalsystem (EOJ), 
selvom midlerne først forventes anvendt i 2018. 

Det resterende mindreforbrug skyldes dels, at en række anlægsprojekter er afsluttet med 
mindreforbrug og dels, at en række anlægsprojekter endnu ikke er afsluttet, hvorfor de respektive 
restbudgetter foreslås overført til 2018.  

Mindreforbruget på de ikke-afsluttede projekter, der overføres til 2018, udgør i alt 19,118 mio. kr. 
Heraf udgør boligdelen 0,884 mio. kr. 

Mindreforbruget på de afsluttede projekter udgør i alt 1,334 mio. kr. Heraf udgør boligdelen 0,559 
mio. kr. Det samlede mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. 

Det eneste større merforbrug på anlægsområdet er på projektet om sammenlægning af 
køkkenfunktioner i Centralkøkkenet (som der aflægges særskilt regnskab for). Efter byggefasen er 
der som bekendt opstået vedvarende fugtproblemer i køkkenet, som Teknik- og Miljøområdet er i 
gang med at finde en løsning på. Det er endnu ikke afklaret om entreprenøren kan drages til 
ansvar for merudgiften, og et evt. forlig forventes først i foråret 2018.  

I 2017 er afsluttet to anlægsregnskaber større end 2 mio. kr. Det var henholdsvis Etablering af 
Sundhedscenter og Ombygning af Bispecentret, hvor der i begge tilfælde tidligere er blevet aflagt 
særskilt regnskab, som er blevet godkendt i Byrådet henholdsvis 20/12-2017 og 28/2-2018. 
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Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 

 

 

Overordnet set skal aktiviteterne i 2017 ses i lyset af, at Vendsyssel Teater blev indviet i januar 
2017. De første måneder med det nye teater har budt på et højt aktivitetsniveau og mange 
besøgende. Indkøring af nye faciliteter prægede også starten af 2017 for så vidt angår Femhøje 
Idrætscenter, Vendiahallerne og Atletikstadion. Alle faciliteterne fungerer til glæde for den brede 
vifte af brugere og samarbejdspartnere, der er i og omkring faciliteterne.  

I forhold til idrætsfaciliteterne er der i 2017 arbejdet med handleplan for ressourceforbrug i Hjørring 
Hallerne med henblik på at sikre fremadrettet budgetbalance. 

For de dele af udvalgets område, der vedrører bosætning, andre kulturelle opgaver og 
folkeoplysningsområdet var den røde tråd i 2017 i høj grad at understøtte ildsjæle og aktiviteter i 
hele kommunen både økonomisk i form af driftstilskud, lokaletilskud mv. og i form af støtte – både 
økonomisk og med rådgivning/facilitering - til enkeltstående aktiviteter og projekter. 

 

 

Mio.kr. 

 Vedtaget 
Budget      
2017

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev.

Korrigeret 
budget        
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Heraf 
overføres til 

2018 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Fritids-, Kultur- og 
Bosætningsudvalget 92,624 4,281 96,905 93,222 -3,683 -3,519

Udvalget i alt 92,624 4,281 96,905 93,222 -3,683 -3,519

Haller og 

bygninger m.v.

26%

Biblioteker

34%

Museer og 

teatre

17%

Andre kulturelle 

opgaver

5% Folkeoplysning

18%

Bosætning

0%

34



HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2017 
Regnskabsbemærkninger – Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 
 

Regnskabsresultatet er opgjort i nedenstående tabel med uddybende bemærkninger til årets 
resultater efterfølgende. 

 

 

Overordnet resultat og overførsler til 2018 
På Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område var der med regnskabsafslutningen for 2017 
et samlet mindre forbrug på 3,683 mio. kr., hvilket omfatter større forskydninger indenfor området. 

De overordnede afvigelser beskrives sammen med årets resultater på aktivitetssiden i afsnittene 
nedenfor.  

 

Haller og bygninger mv. 
Haller og bygninger omfatter dels de kommunale haller, vandhuset, stadion, Vendelbohus og 
klubhuse mv., der driftes via Hjørring Hallerne, og dels de selvejende haller. Regnskabsresultatet 
viser et samlet merforbrug på haller og bygninger på 0,323 mio. kr. for 2017, hvilket skal ses i 
sammenhæng med, at der blev overført merforbrug på 0,530 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er ud 
fra det akkumulerede merforbrug foretaget tilpasning af budgetgrundlaget i fbm. udarbejdelsen af 
budget 2018 for området ligesom, der er arbejdet med tilpasning af ressourceforbrug som led i 
handleplan for området, jf. nedenfor. 

For de aktiviteter og faciliteter, der driftes under Hjørring Hallerne, bemærkes det særligt, at 
ibrugtagningen og indkøringen af de nye faciliteter i Femhøje Idrætscenter, Vendiahallerne og 
Atletikstadion krævede fortsat tilpasning i 2017. Der er i løbet af året arbejdet med handleplan for 
driften, der bl.a. omfatter tilpasning af vagtplaner ud fra det politisk fastsatte serviceniveau. Der er 
samtidig arbejdet med handleplan samlet indenfor udvalgets område med henblik på, at 
akkumuleret merforbrug nulstilles med regnskabsafslutningen, så der fremadrettet kan sikres 

Fritids-, Kultur- og 
Bosætningsudvalget

 Vedtaget 
Budget  
2017

Overførsel 
fra 2016 til 

2017

Ompl. + 
Till.bev. 

2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf 
overføres til 

2018 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Restbeløb til 
kassen

i mio. kr.

Fritid og kultur 92,624 4,163 0,118 96,905 93,222 -3,683 -3,519 -0,164
Haller og bygninger m.v. 24,441 -0,530 0,392 24,303 24,626 0,323 -0,471 0,794
Biblioteker 31,817 0,172 -0,090 31,898 31,685 -0,213 -0,213 0,000
Museer og teatre 15,690 0,700 0,000 16,390 15,752 -0,638 -0,637 0,000
Andre kulturelle opgaver 3,998 1,966 -0,150 5,814 4,543 -1,271 -1,101 -0,169
Folkeoplysning 16,168 1,281 -0,034 17,416 16,457 -0,959 -0,796 -0,163
Bosætning 0,511 0,574 0,000 1,085 0,159 -0,925 -0,300 -0,625

Udvalget i alt 92,624 4,163 0,118 96,905 93,222 -3,683 -3,519 -0,164

Serviceudgifter
Vedtaget 

budget Regnskab 2017 Afvigelse
Serviceudgifter 92.624 93.222 598
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budgetbalance på området. Sideløbende med tilpasningen af ressourceforbrug er der arbejdet 
frem mod mere synlig service, der forventes implementeret i 2018 med eksempelvis synlig 
rengøring, så der til trods for færre ressourcer sikres tilgængelig og synlig service i haller og 
idrætsfaciliteter. 

Det bemærkes samtidig, at omlægningerne vedrørende Vendelbohus også har været en central 
opgave i 2017. Der har løbende været fokus på at fremme nye aktiviteter i huset samtidig med, at 
der arbejdes med tilpasning af serviceniveau (rengøring, teknikertimer mv.) ud fra, at Vendelbohus 
fortsat driftes som kommunalt kulturhus med højere grad af brugerstyring. For 2018 vil det fortsat 
være nødvendigt at arbejde med tilpasning af serviceniveau for at holde driften indenfor 
budgetrammen og med kendte forskydninger i indtægtsgrundlag in mente. 

Ved regnskabsafslutningen blev resultatet i lyset af ovenstående, at Hjørring Hallerne samlet set 
har fået tilpasset driften, mens det akkumulerede merforbrug dækkes indenfor udvalgets område, 
hvor der i 2017 blandt andet har været arbejdet med midlertidig omlægning af bosætnings-
opgaverne pga. orlov. Omlægningen kunne gennemføres i en midlertidig periode uden ændringer i 
serviceniveau og mindre forbrug på området indgår derfor i finansieringen af det akkumulerede 
merforbrug. 

For de selvejende haller blev der i 2017 igangsat flere større renoveringsopgaver og der overføres 
derfor 0,200 mio. kr. med henblik på at kunne følge op på de igangsatte investeringer. Overførslen 
er begrundet i, at tilskuddene til de selvejende haller var lavere end budgetteret pga. forskydninger 
i energiforbrug og folkeoplysende timer.  

 

Biblioteker 
For bibliotekerne var fokus i 2017 rettet mod indfasning af besparelser fra budget 2015 og 2016. 
Ud fra ønsket om at bibeholde åbningstider og tilgængelig betjening både personligt og digitalt er 
der arbejdet med ny organisering, herunder tilpasning af skrankebetjeningen i Hjørring. 

Udover den grundlæggende drift er der fortsat fokus på, at biblioteket bidrager til den digitale 
borgerservice såvel som kulturelle arrangementer og projekter, hvor særligt børnekultur, før-
skoleindsatsen og demokrati har haft stor opmærksomhed. 

Regnskabsresultatet udviste et lille mindre forbrug på 0,213 mio.kr, der overføres til 2018, da der 
er tale om forskydning i materialeleverancer og mindre forbrug indenfor rulningsgrænsen. 

 

Museer og Teatre 
Området omfatter de statsanerkendte kulturinstitutioner i form af Vendsyssel Kunstmuseum og 
Vendsyssel Historiske Museum og Nordsøen Oceanarium som statsanerkendt zoologisk anlæg. 
Derudover omfatter området teateraktiviteterne hos Vendsyssel Egnsteater og det foreningsdrevne 
Hjørring Teater samt Kunstbygningen i Vrå og Løkken Museum. 

Den absolut største begivenhed i 2017 var åbningen af det nye teater. Det første år i det nye teater 
har budt på et højt aktivitetsniveau med mange besøgende i huset. Økonomisk er der på 
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teateraktiviteterne stadig en opgave med indkøring af driftsaftaler og aktiviteter i huset, hvilket 
betyder, at der overføres på lokaletilskud til de eksterne kulturelle aktiviteter og vedligehold af 
bygningen fra 2017 til 2018. Der er i den forbindelse særlig opmærksomhed på indkøringen af de 
kulturelle aktiviteter, der ligger ved siden af egnsteateraftalen og det foreslås således, at mindre 
forbruget på lokaletilskud overføres til indkøring af &-aktiviteter hos teatret. 

De statsanerkendte museer har været et centralt fokusområde i 2017, hvor der er udarbejdet 
moderniseringsplan og driftsaftale for Vendsyssel Historiske Museum. I slutningen af 2017 blev der 
som følge af de statslige krav (kvalitetsvurdering) til statsanerkendelse af kunstmuseet udarbejdet 
analyse af ressourcegrundlaget for museet og der blev truffet beslutning om tilførsel af ressourcer 
for at opretholde et ressourcegrundlag, der kan modsvare de krav og anbefalinger, der følger af 
den statslige kvalitetsvurdering. 

 

Andre kulturelle opgaver 
Området omfatter de enkeltstående kulturelle arrangementer og foreningsbårne kulturaktiviteter, 
der støttes fra udvalgets egne puljer og gennem de regionale og tværkommunale samarbejder i 
KulturKANten og Kulturalliancen.  

Derudover omfatter området også aktiviteter i de lokalhistoriske arkiver, kunstudvalget samt 
Samling og Sammenhold og på fritidsdelen talent- og elitestøtte. På denne del af udvalgets 
område fremhæves det, at det som følge af en klagesag vedr. Byens Hus i Vrensted ikke var 
muligt at realisere projektet i 2017, som forventet. Klagesagen blev dog afsluttet i slutningen af 
2017 og der forventes nu realisering i 2018, hvorfor der igen overføres disponerende midler til 
projektet. 

Under andre kulturelle opgaver overføres der samlet 1,101 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette er 
primært begrundet i forskydninger i tidsplanen for realisering af Byens Hus, gennemførelse af 
antidopingprojektet, hvor projektbevillingen løber over flere år samt mindre overførsler for de 
enkelte kulturhuse og på puljemidler. Der overføres desuden bevilgede midler til Vendsyssel 
Kunstmuseum, jf. beskrivelsen ovenfor.   

 

Folkeoplysning 
Samlet er der et mindre forbrug på folkeoplysningsområdet, der primært er begrundet i 
forskydninger i udbetalinger af enkelte tilsagn på lokaletilskud og ændret tidsplan for så vidt angår 
nye administrationsgrundlag, der udarbejdes med baggrund i den reviderede folkeoplysningslov, 
hvor der er stillet skærpede krav til tilsyn og offentlighed om tilskud til de folkeoplysende aktiviteter. 

Det samlede mindre forbrug på 0,959 mio. kr. er således begrundet i forskydning af aktiviteter og 
fuldt disponeret til lokaletilskud, tilsagn under udviklingspuljen samt nyt administrationsgrundlag 
som følge af ny lovgivning. For de dele, der vedrører lavere aktivitetsniveau tilføres mindre forbrug 
på 0,164 mio. kr. til kassen. 
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Bosætning 
På bosætningsområdet blev der i høj grad fokuseret på etablering af netværk og involvering af 
lokalsamfund ligesom målrettede arrangementer i fht. tiltrækning af læger, udflytning af statslige 
arbejdspladser samt pendlerboliger var i fokus. Profileringsbyerne Løkken, Vrå og Tornby 
afsluttede deres initiativer. Den fremadrettede indsats er fokuseret på modtagelse af statslige 
arbejdspladser og individ-orienteret hjælp til bolig, job mv. på den ene side og mere strategiske 
tiltag omkring profilering, velkomst-arrangementer for særlige målgrupper og pendlerboliger på den 
anden side. 

Mindre forbruget er primært begrundet i midlertidige ændringer i bemanding af opgaverne og der 
overføres derfor alene midler, der er knyttet til arrangementer og afslutning af projekter, mens det 
resterende mindre forbrug indgår i handleplan for halområdet. 

 

Anlæg 

 

Fra 2016 til 2017 blev der overført 4,854 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra 2017 til 
2018 er der forslag om overførsel af 8,124 mio. kr. Kassen belastes med 0,650 mio. kr., som 
vedrører projekter der er afsluttet med merforbrug.  

Den primære årsag til, at overførselsniveauet næsten er fordoblet i forhold til overgangen fra 2016 
til 2017 er, primært at udskiftning af kunstgræsbane er udskudt, samt at nyt tag på 
Tannisbugthallen først kan udføres i 2018. Der er afsat 1,000 mio. kr. til opgaven i Rammebeløb 
vedligehold FKU-bygninger. Projekt ”Byens Hus” i Vrensted er først ultimo 2017 blevet klar til 
igangsætning og udføres i 2018.  De resterende overførsler vedrører flere tilsagn til borger-
/foreningsdrevne projekter, der løber på tværs af regnskabsår. 

I 2017 blev projekterne Faciliteter til breddeidræt samt en ældre pulje til vedligeholdelse af fritids- 
og kulturbygninger afsluttet. Afvigelserne på projekterne afholdes af/tilgår kassen.  

På projektet vedr. ”Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia løb” (Atletikstadion) opstod der en 
jordforureningssag, som gav en budgetoverskridelse på 0,729 mio. kr.    

For vedligehold på Hjørring Hallerne er der ændret disponering, så flere renoveringer er rykket 
frem, mens planlagt udskiftning af halgulve ikke er sat i gang. 

De øvrige projekter er igangsat og forventes afsluttet i 2017.  

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførse
l fra 2016      
til 2017

Restbeløb 
til kassen

Udvalget i alt. 6,300 0,000 4,854 11,154 3,680 -7,474 -8,124 0,650

I mio. kr.

Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget             
(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug

Heraf overføres 
til 2018                    

(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug
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Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

 

 

Overordnet resultat 
Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2017 opgjort til 95,106 mio. kr. Sammenholdt 
med det korrigerede budget på 111,190 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 16,085 mio. 
kr. 
 
Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, hvilket ligger i tråd med 
forventningen gennem hele året. Mindreforbruget på sektor forsyning samt sektor byggeri og 
ejendomme, herunder ældre- og plejeboliger, er højere end tidligere forventet. Dette skyldes 
primært forskydninger i betalinger, samt udskydelse af vedligeholdelsesarbejder. Dette beskrives 
yderligere under de respektive sektorer.   
 
I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug 
på 17,203 mio. kr. Serviceudgifterne for det tekniske område viser forholdet mellem forbrug og det 
oprindelige budget på det skattefinansierede område.  
Baggrunden for mindreforbruget i serviceudgifter skyldes en politisk beslutning om justering af 
udgifter til belysning og vejvedligeholdelse på 20 mio. kr. mellem drift og anlæg.  

Mio. kr

 Vedtaget 
Budget        
2017

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev.

Korrigeret 
budget        
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf overføres 
til 2018 

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 -5,622 -5,623 0,000
Park og Vej 131,804 -15,552 116,252 113,939 -2,313 -3,550
Byggeri og ejendomme -23,833 1,041 -22,792 -26,669 -3,877 -1,114
Natur og miljø 11,029 2,819 13,848 11,721 -2,127 -2,127
Landdistrikter 1,668 2,215 3,883 1,737 -2,146 -2,146
Udvalget i alt 120,667 -9,477 111,190 95,106 -16,085 -8,937

Forsynings-

området

-3%

Park og Vej

71%

Byggeri og 

ejendomme

-17%

Natur og miljø

7%

Landdistrikter

1%
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Ud af det samlede mindreforbrug på 16,085 mio. kr. foreslås overført 8,937 mio. kr. til 2018.  
 
Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og forslaget til overførsel skyldes: 
 

• at der ikke sker overførsel af afvigelser på vintervedligeholdelse under sektor park og vej – 
merforbrug på 1,236 mio. kr. (jf. budgetaftale). 

• at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – mindreforbrug på 5,623 mio. 
kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing). 

• at der ikke sker overførsel på afvigelser på serviceområde ældre- og plejeboliger under 
sektor byggeri og ejendomme – mindreforbrug på 2,763 mio. kr. (jf. brugerfinansieret 
område, som opsamles på mellemregning/opsparing). 
 
 

 

 

  

Teknik- og Miljøudvalget

 Vedtaget 
Budget  
2017

Overførsel 
fra 2016 til 

2017

Ompl. + 
Till.bev. 

2017

Korrigeret 
budget 
2017

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf 
overføres til 

2018 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Restbeløb til 
kassen

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,622 -5,623 0,000 -5,623
Affald og Genbrug 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,622 -5,623 0,000 -5,623

Park og Vej 131,804 4,848 -20,400 116,252 113,939 -2,313 -3,550 1,237
Vejområdet 107,564 4,848 -20,593 91,819 89,528 -2,292 -3,550 1,258
Grønne områder 22,230 0,000 0,193 22,423 22,319 -0,104 0,000 -0,104
Strand og Kyst 2,010 0,000 0,000 2,010 2,092 0,082 0,000 0,082

Byggeri og ejendomme -23,833 1,439 -0,398 -22,792 -26,669 -3,877 -1,114 -2,763
Lejeadministration 3,667 0,891 -0,398 4,160 3,450 -0,711 -0,711 0,000
Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,548 0,000 0,548 0,145 -0,403 -0,403 0,000
Ældre- og plejeboliger -27,500 0,000 0,000 -27,500 -30,264 -2,763 0,000 -2,763

Natur og miljø 11,029 2,523 0,296 13,848 11,721 -2,127 -2,127 0,000
Natur og miljø 11,029 2,523 0,296 13,848 11,721 -2,127 -2,127 0,000

Landdistrikter 1,668 2,215 0,000 3,883 1,737 -2,146 -2,146 0,000
Landdistrikter 1,668 2,215 0,000 3,883 1,737 -2,146 -2,146 0,000

Udvalget i alt 120,667 11,025 -20,502 111,190 95,106 -16,085 -8,937 -7,148

Serviceudgifter
Vedtaget 

budget
Regnskab 

2017 Afvigelse
Serviceudgifter 148.168 130.965 -17.203

i mio. kr.
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Forsyning 
Sektor forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret gennem opkrævning af takster, og 
lovbestemt til at skulle ”hvile i sig selv”. Det betyder, at restbudgettet ikke skal overføres til 
efterfølgende regnskabsår, men opsamles på mellemregningskonti/opsparing for området, som 
skal balancere omkring 0 over tid.  
 
Ved indgangen til 2017 havde kommunen en samlet forpligtigelse over for brugerne på 8,350 mio. 
kr. (brugerne havde en opsparing hos kommunen på 8,350 mio. kr.). Årsagen var, at taksterne 
tilbage fra 2015 er blevet justeret for at generere en opsparing til indkøb af nye affaldscontainere, 
der kan håndtere den kommende sorteringsordning, som igangsættes pr. oktober 2018.  
 
Resultatet for regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 5,622 mio. kr., som dermed opsamles på 
mellemregningskontoen. Dermed har brugerne samlet har en opsparing hos kommunen på 13,972 
mio. kr. Der forventes en udgift på 16-18 mio. kr. til indkøb af nye affaldscontainere. 
 
 

Park og Vej 
Sektor park og vej er centraliseret omkring materielgården, som organiserer og planlægger 
hovedparten af opgaverne under denne sektor. Størstedelen af opgaven udføres af eksterne 
leverandører, ca. 60%, svarende til godt 100 mio. kr.  
 
Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,313 mio. kr., hvilket kan henføres til 
nedenstående: 
 

• Vejvedligeholdelse – asfaltering Brinck Seidelins Gade, Hjørring (1,750 mio. kr.). Et projekt, 
som er udskudt til 2018, hvor det kan laves i sammenhæng med Hjørring Vandselskabs 
renoveringsprojekt af kloakkerne i samme område. 

• Kollektiv trafik – NT (1,800 mio. kr.). Siden 2015 er der arbejdet med en omlægning af den 
kollektive trafik, hvor de lukkede skolebusruter bl.a. er lagt under den kollektive trafik. 
Mindreforbruget skyldes årlige reguleringer med NT, og reserveres til en besluttet 
passager-indtægtsjustering, som betyder en yderligere udgift for Hjørring Kommune. 
Derudover reserveres der midler til en mulig opgradering af indsatsen på PLUS-tur 
projektet.   

• Vintervedligeholdelse (-1,236 mio. kr.). Vintervagten drives i samarbejder med 
Frederikshavn Kommune. Merforbruget kan henføres til antallet af saltninger af det 
kommunale vejnet, som er steget fra 34 saltninger i eftersæsonen 2016 til 48 saltninger i 
2017. Baggrunden for det øgede antal saltninger er, at temperaturen har været omkring 
frysepunktet i 2017, samtidig med meget regnvejr i 2017 som har skyllet saltet væk fra 
vejene. Vejdirektoratets saltninger i eftersæsonen 2016 er 34, mod 53 saltninger i 2017.  

 

 

Byggeri og Ejendomme 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 3,877 mio. kr. Afvigelserne er på alle 3 
serviceområder; 0,711 mio. kr. vedr. Lejeadministration, 0,403 vedr. bygningsvedligeholdelse og 
2,763 vedr. ældreboliger.  

Lejeadministration 
På serviceområde lejeadministration er der samlet et mindreforbrug på 0,711 mio. kr., hvilket kan 
henføres til de ejerforeninger, som administreres fra teknik og miljø. Det drejer sig konkret om 
ejerforeningen for Rådhuset (Hjørring Kommune, Erhverv/Enggaard og ejerlejligheder), 
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ejerforeningen for Femhøje Idrætscenter (Hjørring Kommune, VUC og HPR) og ejerforeningen for 
Park Vendia (Hjørring Kommune og Fortuna). 
Mindreforbruget skyldes forskydninger i betalinger. 
 
 
Bygningsvedligeholdelse 
Arbejdet med digitalisering og bygningsvedligeholdelse sker løbende, og efter behov. Bl.a. hvor 
der er planer om ændret brug af kommunale bygninger, som f.eks. betyder en ændret fordeling af 
udgifter. Dette ses bl.a. på ældrecentrene, hvor bygningsudgifterne fordeles mellem SÆH og 
boligerne. Derfor ansøges mindreforbruget på 0,403 mio. kr. overført til 2018. 
 
Ældreboliger 
Ældrebolig-området er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, og skal jf. lovgivningen 
balancere. Mere konkret skal huslejeindtægterne finansiere både bygningsdriften, vedligeholdelsen 
samt renter og afdrag på de tilhørende boliglån. Boliglånene og henlæggelserne føres på 
kommunens konto 8 balanceforskydninger og er dermed budgetmæssigt adskilt fra 
huslejeindtægterne og driften af bygningerne. Opbygningen i konti er således meget lig 
Forsyningsområdet. 
 
I løbet af de sidste år er huslejen for flere ældrecentre blevet justeret, således at der sigtes mod 
balance mellem bygningsudgifter og indtægter på det enkelte center. Såfremt huslejeindtægterne 
er større end de årlige løbende udgifter er det desuden muligt at afdrage opbyggede 
bygningsunderskud.  
 
I regnskab 2017 er der et samlet mindreforbrug/merindtægt på 2,763 mio. kr., som samlet betyder, 
at kommunen har et tilgodehavende på 5,060 mio. kr. hos boligerne. Det forventes, at dette 
tilgodehavende reduceres yderligere i 2018, således at det opnås balance mellem 
kommunekassen og boligerne.  
 

Natur og miljø 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,127 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører 
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse på 0,694 mio. kr., Sandfodring på 0,850 mio. kr., og et 
EU projekt: samskabende grøn omstilling 0,529 mio. kr.  

Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 

Det statslige projekt ang. udarbejdelse af indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse har været 
under vejs i en rum tid, og de sidste kortlægningerne er nu udarbejdet af Staten og kommunen skal 
herefter udarbejde indsatsplaner for de resterende vandværker i kommunen. Derfor er der 
igennem de seneste år også overført mindreforbrug mellem årerne.  

Sandfodring 

Der er i 2013 indgået en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet, hvor Direktoratet fortsat finansierer 
halvdelen af forbruget. Restbudget til sandfodring forventes gennem hele aftaleperioden overført 
fra år til år, for at få en mere smidig opgaveløsning. Aftalen udløber i 2018. 

Samskabende grøn omstilling 

Projektet har til formål at finde ud af hvordan borgerne kan engageres til at implementere grønne 
løsninger i deres hverdag.  
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Projektet er et samarbejde mellem 6 partnere fra Danmark og Sverige (to universiteter og fire 
kommuner). Projektet foregår over tre år og har et budget på 12 mio. kr. Projektet er finansieret 
med 50 % støtte af EU Interreg og 50 % fra alle partnere, som bidrager med timer. 

 

Landdistrikter 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,146 mio. kr., som overføres til 2018.  

Den væsentligste afvigelse vedrører matchningsmidler, hvor der er et samlet mindreforbrug på 
2,014 mio. kr. Matchningsmidler er midler, der benyttes som tilskud til projekter, der typisk er 
igangsat af Landsbyråd, foreninger eller andre ildsjæle i lokalsamfundene. Tilskuddene til de 
enkelte projekter bevilliges efter ansøgning, og kommunens bevilling udgør typisk kun en mindre 
del af den samlede finansiering af det enkelte projekt.  Det er derfor landsbyrådene, foreningerne 
mv. der står for den praktiske del af gennemførslen af projekterne, og her kan der være store 
udsving i hvornår arbejder udføres og projekterne regnskabsmæssigt kan lukkes ned.  

 

Anlæg 

 

Fra 2016 til 2017 blev der overført 15,768 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra 2017 til 
2018 er der forslag om overførsel af 12,495 mio. kr.  

Den store forskel skyldes primært projekterne omkring byfornyelser og områdefornyelser, hvor der 
samlet overføres 7,076 mio. kr., og Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, som har et mindreforbrug på 
5,004 mio. kr.  Derudover afventer anlægsprojektet omkring stiprojekt ved Skolevangen, 
budgetvedtagelsen af anlægsbudget 2019.  

Teknik- og Miljøudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Restbeløb 
til kassen

Udvalget i alt. 248,273 21,770 15,768 74,728 62,045 -12,683 -12,495 -0,187

I mio. kr.

Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget             
(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug

Heraf 
overføres til 

2018                    
(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug
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Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget  

 

Mio. kr.  

 Vedtaget 
Budget     

2017 

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev. 

Korrigeret 
budget       
2017 

Regnskab 
2017 

Afvigelse korri-
geret budget 

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug 

Heraf overføres 
til 2018 

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug 

Undervisning 552,158 27,938 580,095 567,649 -12,446 -12,281 

Dagtilbud 236,723 5,108 241,831 237,529 -4,302 -4,188 

Børn og Familie 212,598 -1,050 211,548 204,337 -7,211 -4,700 

Udvalget i alt 1.001,479 31,996 1.033,474 1.009,515 -23,959 -21,169 

 

 

 

 

 

Regnskab for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 
ca. 24,000 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 1.033,500 mio. kr. På Udvalgsområdet 
overføres samlet set 21,200 mio. kr. Restbeløbet efter overførsel på 2,800 mio. kr. tilgår kassen.  
 
I det følgende følges op på de overordnede resultater i 2017, hvorefter de væsentligste afvigelser 
på drifts- og anlægsregnskabet forklares.  
 
  

Undervisning

55%

Dagtilbud

24%

Specialiseret 

område

21%
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Overordnede resultater i 2017 
På Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område har der i 2017 været fokus på arbejdet med 
de tværkommunale politikker i Hjørring Kommune, herunder bl.a. 

• Implementering af den nye Mad- og Måltidspolitik   
• Udarbejdelse af nye handleplaner og efterfølgende midtvejsstatus i forbindelse med ud-

møntning af Handicappolitikken 

Der er derudover udarbejdet en samlet plan for revidering af Børne- og Undervisningsforvaltnin-
gens egne eksisterende politikker og strategier, og en redigering af Børne-, Unge-, og Familiepoli-
tikken blev påbegyndt i 2017. 

Fælles Ansvar har også i 2017 været en gennemgående ramme for alle Børne-, Skole og Uddan-
nelsesudvalgets områder. Det tværgående samarbejde, der ligger i fælles ansvar, har til formål at 
understøtte en fælles opgaveløsning gennem et fælles ansvar.  

De 3 indsatsområder i fælles ansvar er: 

• Tværfagligt distriktssamarbejde 
• Inklusion 
• Brobygning og overgang 

For at understøtte det tværfaglige distriktssamarbejde, er der i 2017 udarbejdet en opfølgningsmo-
del for de tværfaglige distriktsteam.   

I forlængelse af evalueringen af “Projekt Hirtshals” er der i 2017 ligeledes udarbejdet en fælles 
digital børnelineal. Børnelinealen er et fælles værktøj, der bibringer fælles viden og anskueliggør 
handlemuligheder i forbindelse med bekymringer for børn, unge og familiers trivsel, læring og ud-
vikling. 

I efteråret 2017 var der fokus på planlægning og afholdelse at et stort fælles lederinternat, hvor 
strategiske temaer blev drøftet og behandlet i den samlede ledergruppe i Børne- og Undervis-
ningsforvaltningen. De udvalgte temaer var: 

• Videndeling og samarbejdsmodeller indenfor Børne- og Undervisningsforvaltningen 
• Leadership pipeline og talentmiljøer 
• Strategiudvikling og implementering 

I Børne- og Undervisningsforvaltningen er der blevet udarbejdet en fælles Kommunikationsstrategi, 
og der er iværksat implementering af strategien. Kommunikationsstrategiens budskab er: “Sam-
men skaber vi læring og trivsel”, og budskabet er fælles for alle 3 sektorer.  
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Dagtilbudsområdet 
På 0-5 års området har der i 2017 fortsat været arbejdet med implementering af ”Strategi for pæ-
dagogisk praksis” og de 11 centrale temaer som strategien rummer. Der er arbejdet videre med 
evalueringssystematikken og dermed styrkelsen af den professionelle pædagogiske praksis. For-
målet er at sikre bedst mulig kvalitet i dagtilbud med henblik på at skabe høj trivsel, udvikling og 
læring for alle børn. I forbindelse med arbejdet med evalueringssystematikken har daginstitutioner-
ne anvendt evaluerings- og kvalitetsudviklingsværktøjet Kvalitet i dagtilbud (KVALid), som er udvik-
let specifikt til at understøtte ”Strategi for Pædagogisk Praksis”. For at styrke anvendelse af KVA-
Lid har alle pædagoger deltaget i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som afsluttes i 2018. 

Børnehusene og dagplejen har i 2017 ligeledes arbejdet med brugen af digitale medier som en 
naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med børn og forældre, hvilket bety-
der, at dagtilbuddene bl.a. har IT-kufferter med forskellige IT-redskaber, som børnene anvender til 
at eksperimentere, undersøge og lege med. IT-kufferterne er en del af læringsmiljøet og bidrager til 
at styrke børnenes digitale kompetencer. Der anvendes også digitale medier til dokumentation og 
formidling af det pædagogiske arbejde. 

Implementering af bevægelsesstrategien, som er udsprunget af Hjørring Kommunes Sundhedspo-
litik, er ligeledes blevet igangsat i alle dagtilbudsområder i 2017. Endvidere anvender alle børne-
huse Dialoghjulet som et redskab til at styrke forældresamarbejdet om børnenes udvikling, læring 
og trivsel. Redskabet er også i gang med at blive implementeret i hele Hjørring Kommune, som en 
del af samarbejdet mellem daginstitution og skole ved skolestart.  

Der har i 2017 desuden været iværksat kompetenceudvikling for ledere med fokus på ledelse af 
professionelle læringsfællesskaber.  

Skoleområdet 
De indsatser, der i 2017 har været arbejdet med på skoleområdet har generelt skullet ses i sam-
menhæng med de Skolepolitiske mål for 2014-2018, hvor de nationale som kommunale mål er 
blevet operationaliseret på forvaltningsniveau såvel som på skoler og undervisningssteder.  

På baggrund af Kvalitetsrapporten fra 2016, har der i 2017 fortsat været fokus på prioritering af de 
tre kommunale fælles indsatsområder læsning, matematik og trivsel og der har været prioriteret 
kompetenceudvikling for lærere indenfor læsning og matematik, samt et bredt perspektiv på kom-
petenceudvikling af lærere og pædagoger med henblik på at skabe bedre kvalitet i inklusion og 
trivsel blandt eleverne. Der afholdes systematisk halvårlige databaserede læringssamtaler mellem 
forvaltning og skolernes ledelsesteam for løbende at følge indsatser og udvikling på de prioriterede 
indsatsområder.   

Generelt har der været fokus på kompetenceudvikling af undervisningsfag med tilslutning til en 
bred pallette af fag i folkeskolen. 

Det teambaserede samarbejde på skolerne har været videreført gennem deltagelse i PLF-Nord 
(Professionelle Læringsfællesskaber – Nord), som er støttet af A.P. Møller Mærsk fonden. I praksis 
har der i 2017 været fokus på teamsparringer. I relation til projekter på forvaltningsområdet har 
skoledistriktsledere og skoleledere gennemført en række kursusdage med fokus på læringsledelse 
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i professionelle læringsfællesskaber og særligt datainformerede læringssamtaler med fokus på at 
få skabt sammenhæng i ledelseskæden.  

Den samlede kompetenceudviklingsstrategi 2016-2018 sikrer et bredt perspektiv på behovet for 
udvikling af kompetencer for såvel ledere og medarbejdere. 

I 2017 har der fortsat været fokus på udvikling af den åbne skole, herunder Skoletjenesten og sko-
le-virksomhedssamarbejdet. Her er der udviklet en digital portal med et samlet udbud af aktiviteter. 
Et øget fokus på at få flere elever til at vælge erhvervsuddannelser danner afsæt for et bredt sam-
arbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i Hjørring Kommune. 

I 2017 har arbejdet med Vrå Skole og Børnehus i det første halvår bestået i at udbyde og tildele 
totalrådgiveropgaven på projektet. Udbudsprocessen var delt i to faser og kunne afsluttes i august, 
hvor AART architects A/S vandt opgaven i et konsortium sammen med JAJA architects ApS og 
Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S. I andet halvår har elevrepræsentanter, medarbejde-
re, ledelse og forvaltning været dybt involveret i at udarbejde dispositionsforslaget, hvor rummene 
udformes og placeres i forhold til hinanden. 

Børne- og Familieområdet 
På Børne- og Familieområdet har der i 2017 været fokus på igangsættelse af flere indsatser både 
som konsekvens af færre anbringelser og som opfølgning på Indsatstrappen. Alle indsatser retter 
sig mod understøttelse af indsatstrappen med fokus på den tidlige og forebyggende indsats. 

• Etablering af Home-Start Familiekontrakt fra frivillighedsområdet 
• Styrkelse af spæd- og småbørnstilbud, herunder nye metoder til brug i behandlingstilbuddet 
• Styrkelse af indsatsteamet og modtagelse i Familieafdelingen 
• Styrkelse af familieplejeområdet 
• Fokus og indsatser rettet mod tidlig indsats i forbindelse med misbrug 
• Udarbejdelse af handicapstrategi 

I 2017 er der bl.a. udarbejdet analyse og forarbejde til en specifik faglig model og strategi, som 
yderligere konkretiserer indsatser og metoder til kvalificering af arbejdet med børn, unge og famili-
er med særlig behov for støtte. 

I samarbejde med Socialstyrelsen har der været sat fokus på kvalificering af samarbejdet mellem 
myndigheds- og udførerområdet. 

På sundhedsplejeområdet er der igangsat udvikling af investeringsstrategi på området fra minus 9 
måneder til 2 år. Strategien skal understøtte den tidlige og forebyggende indsats særligt overfor 
udsatte børn.  
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Overordnet driftsregnskab og overførsler til 2018 
Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstå-
ende oversigt.  
 

 
 
Som det fremgår af skemaet afviger regnskabet med et mindreforbrug på ca. 24,000 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget. Heraf overføres 21,200 mio. kr. til 2018 og 2,800 mio. kr. lægges i 
kassen.  
 
Regnskabsresultatet på udvalgsområdet skal ses i lyset af, at der fra budget 2016 blev overført 
39,100 mio. kr. til 2017.  
 
I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne.  
 
 
 

Børne- Skole og 
Uddannelsesudvalget

Korrigeret 
budget 

2017
Regnskab 

2017

Afvigelse korrigeret 
budget 

(+)=merforbrug        
(-)=min.forbrug

Heraf overføres til 
2018 

(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug

Restbeløb til 
kassen

Undervisning 580,095 567,649 -12,446 -12,281 -0,165

Skoler 393,679 382,992 -10,687 -12,087 1,400

Skolefritidsordninger 23,079 19,386 -3,692 0,000 -3,692

Specialundervisning 76,083 77,652 1,570 -0,062 1,632

Ungdomsskoler 10,013 10,529 0,516 0,018 0,498

Musikskoler 8,797 8,647 -0,151 -0,150 -0,001

Privatskoler og efterskoler 68,445 68,443 -0,002 0,000 -0,002

Dagtilbud 241,831 237,529 -4,302 -4,188 -0,114

Fælles formål dagtilbud 43,523 41,352 -2,171 -1,882 -0,289

Dagpleje 34,586 34,206 -0,380 -0,322 -0,058

Daginstitutioner og klubber 133,535 132,058 -1,476 -1,665 0,189

Særlige dagtilbud 5,660 5,334 -0,325 -0,319 -0,006

Tilskud til puljeordninger 24,528 24,579 0,051 0,000 0,051

Børne og Familie 211,548 204,337 -7,211 -4,700 -2,511

Handicap 9,626 8,184 -1,442 0,000 -1,442

Døgnophold 95,419 95,449 0,030 0,000 0,030

Forebyggende foranstaltninger 53,042 46,881 -6,161 -4,250 -1,911

Døgninstitutioner for handicappede 29,012 29,809 0,797 0,000 0,797

PPR 13,151 12,701 -0,450 -0,450 0,000

Sundhedsplejen 11,298 11,312 0,014 0,000 0,014

Udvalget i alt 1.033,474 1.009,515 -23,959 -21,169 -2,790

Serviceudgifter Regnskab 2017 Afvigelse

Serviceudgifter 1.011.738 10.773

i mio. kr.
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Undervisning 
På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindreudgift på 12,400 mio. kr., hvoraf 12,200 
mio. kr. overføres til 2018 mens de øvrige 0,200 mio. kr. tilføres kassen.  
 
Den samlede mindreudgift fordeler sig med 10,500 mio. kr. på de centrale kontoområder indenfor 
Sektoren mens det samlede regnskabsresultat på de decentrale institutioner viser et mindreforbrug 
på 1,900 mio. kr.  
 
Mindreforbrug på 10,500 mio. kr. på de centrale konti skal primært relateres til: 

• Uddannelsestiltag finansieret via statstilskud: 3,000 mio. kr.  
• Projekt vedrørende Professionelle Læringsfællesskaber finansieret via A. P. Møller Mærsk 

fonden: 1,100 mio. kr.  
• Pulje til trivsel på skolerne: 3,400 mio. kr.  
• IT- og kompetenceudvikling: 3,000 mio. kr.  

 
Hjørring Kommune har som en del af folkeskolereformen fra 2014 modtaget et årligt statstilskud til 
at sikre kompetencedækning hos lærere og skolepædagoger, der indgår i undervisningen. Der skal 
med udgangen af 2020 afholdes et samlet regnskab med de midler, der udbetales, hvorfor over-
skydende midler i budgetåret overføres til efterfølgende budgetår. Mindreudgiften på 3,000 mio. kr. 
skal ses i lyset af, at der i de første år efter folkeskolereformen pågik en afklaringsproces i forhold 
til behovet for efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger, hvilket betyder, at tilskud 
modtaget tidligere år er overført til senere budgetår. Fra 2017 er de overskydende statsmidler fra 
tidligere år blevet anvendt til et målrettet arbejdet med kompetencedækning for lærere og skole-
pædagoger. Dette arbejde løber frem til 2020, hvor tilskuddet ophører.  

På Sektor Undervisning ligger et projekt vedrørende professionelle læringsfællesskaber, der er 
finansieret via A. P. Møller Mærsk fonden. I 2017 viser regnskabet en mindreudgift på 1,100 mio. 
kr., der skyldes, at der ikke er overensstemmelse i mellem de igangsatte projektdele og den indbe-
taling, der sker til Hjørring Kommune fra A. P. Møller Mærsk fonden. De overskydende midler over-
føres til 2018 og indgår her i det videre forløb med projektet.   
 
Byrådet besluttede i slutningen af 2016 at 5,800 mio. kr. skulle prioriteres til at styrke trivslen på 
skolerne og besluttede efterfølgende i 2017, at 5/12 af puljen til trivsel skulle udmøntes i 2017 
mens de resterende 7/12 svarende til 3,400 mio. kr. skal udmøntes i 2018. De 3,400 mio. kr. over-
føres derfor til 2018 til formålet.  
 
På kontiene for IT samt kompetenceudvikling viser regnskabet en samlet mindreudgift på 3,000 
mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført samlet 4,600 mio. kr., hvoraf 
3,000 mio. kr. videreføres til 2018. Disponeringen af overførslerne på tværs af budgetårene skyl-
des, at budgetrammerne til kompetenceudvikling i 2017, 2018 og 2019 er reducerede jf. de bud-
getbesparelser, der er vedtaget med budgettet for 2017-2020. Budgetoverførslerne skal derfor 
sikre det langsigtede fokus på kompetenceudvikling på Sektor Undervisning.  
 
Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecen-
ter samt Musisk skole viser et samlet mindreforbrug på 1,900 mio. kr.  
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På de decentrale institutioner er der mellem 2017 og 2018 overførselsadgang på +3/-2 % af bud-
gettet.  

De fleste institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen, dog viser Vrå Skole en mindreud-
gift på 3,3 % af budgettet, mens Hjørring Nordvest Skole viser en merudgift på 4,5 % af budgettet.  

Mindreforbruget på Vrå Skole skyldes, at der fra 2016 blev overført 2,100 mio. kr., hvoraf 1,600 
mio. kr. videreføres til 2018. Overførslen til 2018 skal bl.a. ses i lyset af, at skolen har valgt at inve-
stere midler til etableringsudgifter i forbindelse med den nye skole i Vrå.   

Med udgangen af 2017 er der på Hjørring Nordvest Skole en samlet merudgift på 4,200 mio. kr., 
der jf. den handleplan, der er udarbejdet for Hjørring Nordvest Skole skal overføres til 2018. Mer-
udgiften skal ses i lyset af, at skolen fra 2016 overførte et underskud på 6,200 mio. kr., og skolen 
har dermed i 2017 fået afviklet ca. 2,000 mio. kr.  

Ifølge den handleplan, der er udarbejdet af Hjørring Nordvest Skole, forventes det, at skolen i løbet 
af 2018 kan afvikle yderligere 2,200 mio. kr. og at den resterende andel af merudgiften vil være 
håndteret i løbet af 2019 så skolen dermed igen holder sig indenfor overførselsadgangen.  

Dagtilbud 
Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 4,300 mio. kr., hvoraf 
4,200 mio. kr. overføres til 2018.  
 
På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 2,100 mio. kr., mens 
der på de decentrale institutioner er en samlet mindreudgift på ca. 2,200 mio. kr.  
 
Mindreforbruget på de centrale konti ligger primært på kompetenceudviklingsområdet samt IT.  
Som det gjorde sig gældende på Sektor Undervisning skal mindreforbruget på kompetenceudvik-
lingsområdet på Sektor Dagtilbud også ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført ca. 2,000 mio. 
kr. til området, der videreføres til 2018 for at sikre det fortsatte fokus på kompetenceudvikling in-
denfor Sektoren, idet budgetrammerne også her er nedjusteret som følge af budgetreduktioner.  
 
På de decentrale institutioner viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,200 mio. kr. Heraf 
viser regnskabet for dagtilbudsområde Vest samt Specialbørnehaven Viben et mindreforbrug ud 
over overførselsadgangen på +3/-2 % af budgetrammen.  
 
Regnskabet for Specialbørnehaven Viben viser en mindreudgift på 0,300 mio. kr., hvilket oversti-
ger overførselsadgangen på 0,200 mio. kr. for institutioner med mindre driftsbudgetter. Mindrefor-
bruget skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 0,500 mio. kr. Heraf har institutionen valgt 
ikke at investere alle midlerne i 2017 men ønsker også en andel overført til 2018, der bl.a. skal 
anvendes til at understøtte brobygning og samarbejde med det øvrige dagtilbudsområde.  
 
Regnskabet for Dagtilbudsområde Vest viser en mindreudgift på 1,400 mio. kr. svarende til 3,2 %, 
hvilket overstiger overførselsadgangen på de 3 % i mindreforbrug.  
På dagtilbudsområde Vest blev der fra 2016 overført samlet 2,900 mio. kr. En andel heraf var plan-
lagt til investering i 2017 men blev af likviditetsmæssige årsager udskudt til 2018. I 2018 vil midler-
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ne blive anvendt til IT-opgradering, uddannelse samt etableringsudgifter i forbindelse med nyt bør-
nehus i Lundergård.   

Børne- og Familie 
På Børne- og Familieområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,200 mio. kr., hvoraf 
4,700 mio. kr. overføres til 2018, mens de øvrige 2,500 mio. kr. tilføres kassen. Midlerne der læg-
ges i kassen vedrører uforbrugte midler i bufferen til ikke kendte anbringelser, der er budgetlagt 
indenfor Sektoren.  
 
De mest markante afvigelser ligger på Serviceområderne Handicap og Forebyggende foranstalt-
ninger.  
 
På Serviceområde Handicap viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,400 mio. kr. Mindre-
udgiften skyldes primært færre udgifter til generelle merudgiftsydelser, der bl.a. skal ses i lyset af 
det ændrede serviceniveau på handicapområdet i efteråret 2015.  
 
På Serviceområde forebyggende foranstaltninger viser regnskabet et samlet mindreforbrug på ca. 
6,200 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært mindreforbrug på 4,000 mio. kr. vedrørende midler 
afsat til arbejdet med indsats- og investeringsstrategierne på Børne- og Familieområdet. Mindre-
udgiften skal relateres til uforbrugte budgetoverførsler fra 2016, der ikke er blevet udmøntet i 2017. 
Dette skyldes, at midlerne skal indgå som del af håndteringen af de økonomiske konsekvenser ved 
omdannelse af tilbuddet på Børne- og Ungehuset i 2018. Byrådet besluttede i den forbindelse d. 
20. september 2017, at de økonomiske konsekvenser ved omdannelse af Børne- og Ungehuset 
skulle håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.  
 
På de øvrige forebyggende foranstaltninger viser regnskabet mindreudgifter på samlet ca. 2,200 
mio. kr., der skyldes færre udgifter til socialpædagogiske fripladser samt døgnophold til familier.  
 
PPR og Børne- og Familiecenter Kløvergården viser samlet et mindreforbrug på 0,700 mio. kr., 
heraf ligger 0,200 mio. kr. på Børne- og Familiecenter Kløvergården og 0,500 mio. kr. ligger på 
PPR.  
 
Mindreudgiften på PPR svarer til 3,6 % af budgettet og ligger dermed ud over overførelsesadgan-
gen. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 0,700 mio. kr. og PPR har 
i 2017 været tilbageholdende med at anvende den fulde overførsel, idet midlerne løbende skal 
anvendes til at imødekomme afledte merudgifter i forbindelse med implementeringen af en budget-
reduktion, der med 2015-2018 blev vedtaget på PPR og som først med budgettet for 2018 er fuldt 
ud udmøntet.   
 
Sundhedsplejen balancerer med budgettet for 2017.  
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Anlæg 

 

  

Korrigeret 
budget 

Regnskab 
2017 

Afvigelse korri-
geret budget             

(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug 

Heraf overføres 
til 2018                    

(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug 

  

    

Børne-, Skole og 
Uddannelsesudvalget 

Restbeløb til 
kassen 

I mio. kr. 

            

Udvalget i alt. 66,049 20,918 -45,130 -45,162 0,031 

 

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 45,130 mio. kr., mens der til 2018 overføres 
45,162 mio. kr. 0,031 mio. kr. udlignes med kassen.  

Mindreforbruget og de deraf følgende overførsler skal blandt andet ses i lyset af, at Vrå Skole og 
Børnehus i 2017 har været i planlægningsfasen. De indledende processer er grundige og bredt 
inddragende, men de har ikke været behæftet med store udgifter. Til projektet i Vrå overføres 
14,459 mio. kr. 

Projektet i Bindslev, hvor børnehave og vuggestue samles på skolen samtidig med, at en del af de 
gamle bygninger fjernes og skolens faglokaler tilpasses, færdiggøres i første halvdel af 2018. Til 
projektet i Bindslev overføres 8,082 mio. kr.  

Projektet for Hjørring Skolens lokaler i Bagterp har i 2017 været i planlægningsfasen. Skolen har 
defineret sine behov, og den kommunale bygherrefunktion arbejder på et skitseprojekt, der udby-
des i begyndelsen af 2018. Til projektet omkring Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervis-
ningssted overføres 12,250 mio. kr.  

De øvrige overførsler begrundes i igangsatte projekter hovedsageligt på skolernes fælles anlægs-
pulje til renoveringsopgaver, der ikke kan rummes i skolernes budgetter. Til disse projekter overfø-
res 1,997 mio. kr.  

Derudover pågår en skønsforretning angående projekt for Emmersbæk børnehave samt Sindal 
børnehave. Der overføres her samlede merudgifter på 4,900 mio. kr., idet der på projekterne af-
venter en afklaring i forhold til erstatningsomfang og restfinansiering af evt. kommunal andel.  
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Hovedkonto 7 - Renter  

Mio. kr. 
 Vedtaget 
Budget   

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev. 

Korrigeret 
budget 

Regnskab 
2017 

Afvigelse 
korrigeret 

budget 
Renter 25,830 -1,043 24,787 25,476 0,690 
Renter af likvide aktiver 0,869 -3,000 -2,131 -2,109 0,022 
Renter af kortfristede 
tilgodehavender i øvrigt 0,000 -0,800 -0,800 -0,703 0,097 
Renter af langfristede 
tilgodehavender 0,000 -0,060 -0,060 -0,215 -0,155 
Renter af kortfristet gæld  0,000 0,000 0,000 0,365 0,365 
Renter af langfristet gæld 24,060 -0,655 23,405 23,406 0,000 
Kurstab og kursgevinster m.v. 1,600 3,609 5,209 5,569 0,360 
Garantiprovision -0,700 -0,137 -0,837 -0,837 0,000 
* (-)=min. udgift eller merindtægt 
* (+)=merudgift eller min. Indtægt 
 
Renter af likvide aktiver 
Hjørring Kommunes gennemsnitlige likviditet 
kunne ultimo 2017 opgøres til 251,5 mio. kr. 
Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor 
gennemsnitslikviditeten blev opgjort til 227,1 
mio. kr.  
 
I forhold til det vedtagne budget på 0,869 mio. 
kr. i netto renteudgifter viser resultatet en netto 
renteindtægt på -2,109 mio. kr., hvilket skyldes 
en forsat forbedret likviditet og et lavt rente- 
niveau. Der blev ved ØK1 og ØK2 givet en 
tillægsbevilling på 3,000 mio. kr. I forhold til det 
korrigerede budget udviser det endelige 
regnskab en netto mindreindtægt på 0,022 mio. 
kr. 
 
Renteindtægten af de likvide midler kan 
specificeres således: 
(beløb i mio. kr.) 2016 2017 
Indskud i pengeinstitutter 0,456 0,697 
Realkreditobligationer -3,529 -2,806 
I alt -3,073 -2,109 

 

Renteindtægten, som opgjort ovenfor, er 
mindre i 2017 end i 2016. Det skyldes primært 
udtrækning af obligationer i 2017 på 38,6 mio. 
kr.  
 
Renter af kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt 
Der er i 2017 realiseret en renteindtægt på 
0,703 mio. kr., som udelukkende kan henføres 
til renter af tilgodehavender i betalings-
kontrollen. 
 
 
 

Renter af langfristede tilgodehavender 
Der er indgået en renteindtægt på 0,215 mio. 
kr., som primært kommer fra lån til betaling af 
ejendomsskatter. 
 
Renter af kortfristet gæld 
Regnskab for 2017 udviser netto renteudgifter 
på 0,365 mio. kr., som fortrinsvis vedrører 
tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,334 mio. 
kr. 
 
Renter af langfristet gæld 
Hjørring Kommunes samlede lånegæld, 
eksklusiv finansielt leasede aktiver, udgjorde 
1.233,5 mio. kr. ved udgangen af 2017. 
Renteudgiften i 2017 udgjorde 23,406 mio. kr. 
mod 25,166 mio. kr. i 2016. 
 
Afvigelsen på 0,654 mio. kr. i forhold til det 
vedtagne budget skyldes primært et lavere 
renteniveau end forventet samt ændring i 
låneadgangen. I 2017 er låneadgangen 
disponeret til indfrielse af deponeringer på 
24,960 mio. kr.. Der er ved ØK 1 og ØK2 givet 
tillægsbevilling på -0,655 mio. kr. 
 
Kurstab og kursgevinster 
I forbindelse med indfrielse af lån og 
udtrækning af obligationer er der registreret et 
samlet kurstab i 2017 på 5,569 mio. kr. I forhold 
til det vedtagne budget udviser det endelige 
regnskab et netto merforbrug på 3,969 mio. kr.,  
hvilket skyldes en væsentlig højere procentvis 
udtrækning i 2017 end i 2016. Der er ved ØK2 
givet en tillægsbevilling på 3,609 mio. kr. 
Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget 
udviser en merudgift på 0,360 mio. kr. 
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Garantiprovision 
På byrådsmøde den 26. marts 2015 blev det 
besluttet, at der på fremtidigt afgivne 
kommunale garantistillelser for låneoptag i 
forsyningsvirksomheder opkræves garanti-
provision ud fra en konkret og individuel 
vurdering af det enkelte projekt med 
udgangspunkt i en vejledende procentsats på 
0,75. Procentsatsen for allerede afgivne 
garantistillelser med garantiprovision fastsættes 
til 0,75 % med virkning fra 1. april 2015.  
 
Jf. den nye vandsektorlov skal Hjørring 
Kommune fremover opkræve garantiprovision 
for eksisterende garantier stillet til Hjørring 
Vandselskab og kommunens øvrige 
vandværker. På byrådsmøde i december 2016 
blev det besluttet at opkræve 0,5 % af 
garantiernes restgæld ultimo året for de 
vandværker, hvor Hjørring Kommune har stillet 
garanti. 
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Hovedkonto 7 - Finansiering 

Mio. kr. 
 Vedtaget 
Budget   

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen.bev. 

Korrigeret 
budget 

Regnskab 
2017 

Afvigelse 
korrigeret 
budget *            

Finansiering -4.188,205 -3,572 -4.191,777 -4.192,155 -0,378 
Udligning og generelle tilskud -1.095,484 0,640 -1.094,844 -1.094,844 0,000 
Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 19,428 0,000 19,428 19,428 0,000 
Kommunale bidrag til regionerne 8,590 0,000 8,590 8,592 0,002 
Særlige tilskud -293,668 -6,136 -299,804 -299,808 -0,004 
Refusion af købsmoms 0,000 1,059 1,059 0,840 -0,219 
Kommunal indkomstskat -2.514,447 -0,235 -2.514,682 -2.514,682 0,000 
Selskabsskat -39,670 0,000 -39,670 -39,670 0,000 
Anden skat pålignet visse 
indkomster -0,911 0,000 -0,911 -0,885 0,026 
Grundskyld -265,479 1,100 -264,379 -264,053 0,326 
Anden skat på fast ejendom -6,564 0,000 -6,564 -7,073 -0,509 
Øvrige skatter og afgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
* (-)=min. udgift eller merindtægt 
* (+)=merudgift eller min. Indtægt 
 
Finansiering 
 
Kommunerne har under ét valgfrihed mellem at 
selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller 
vælge det af staten garanterede udskrivnings-
grundlag. 
 
Hjørring Kommune har i forbindelse med 
vedtagelsen af budget  2017 valgt det stats-
garanterede udskrivningsgrundlag, med de i 
statsgarantien forudsatte tal for udskrivnings-
grundlag og grundværdier. Statsgarantien giver 
Hjørring Kommune sikkerhed for sine 
indtægter, idet staten bærer risikoen for 
eventuelle fejlskøn. 
 
I henhold til det statsgaranterede udskrivnings-
grundlag, generelle tilskud og tildelte tilskud på 
baggrund af konkrete ansøgninger, udgjorde 
det samlede vedtagne budget for 2017 i alt  
4.188,2 mio. kr.  
 
I forhold til det vedtagne budget er der i 2017 
sket bevillingsmæssige ændringer for i alt  
3,572 mio. kr. Væsentligste ændringer kan 
henføres til den årlige midtvejsregulering. 
 
Regnskabet for 2017 udviser finansierings-
indtægter for i alt 4.192,2 mio. kr., hvilket giver 
en afvigelse på i alt 0,378 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget. 
 

Den væsentligste afvigelse kan henføres til 
tilbagebetaling på 0,219 mio. kr. til moms-
udligningsordningen. I beløbet indgår afregnet 
momsforpligtelse vedrørende 17,5 % af de 
udgifter som er finansieret af tilskud fra fonde, 
private foreninger og institutioner samt 
efterregulering vedr. nedrivningsudgifter for 
private ejendomme. 
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Samlet anlægsrapport, Regnskab 2017

I mio kr.
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Tilpasning 
bevilling Teater 
pga. afvigelser 
rul/indeksering

Restbeløb til 
kassen

I alt 99,600 32,619 80,599 212,818 109,200 -103,617 3,496 -100,121 -99,931 -0,190
Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger -1,000 -9,455 -0,887 -11,342 -12,160 -0,818 -0,818 -1,711 0,893
Økonomiudvalget, øvrige 6,760 6,205 24,418 37,383 20,323 -17,060 3,496 -13,564 -13,321 -0,243
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 13,850 10,835 10,161 34,846 14,394 -20,452 -20,452 -19,118 -1,334
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 6,300 0,000 4,854 11,154 3,680 -7,474 -7,474 -8,124 0,650
Teknik- og Miljøudvalget 37,190 21,770 15,768 74,728 62,045 -12,683 -12,683 -12,495 -0,187
Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget 36,500 3,264 26,285 66,049 20,918 -45,130 -45,130 -45,162 0,031

 

Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Afvigelse 
korrigeret 

budget             
(+)=merforbrug   
(-)=min.forbrug

Heraf overføres 
til 2018                   

(+)=merforbrug   
(-)=min.forbrug

Endelig 
afvigelse 
korrigeret 

budget             
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug
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Anlægsrapport, Regnskab 2017

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Restbeløb til 
kassen

Forventet 
afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. -1,000 -9,455 -0,887 -11,342 -12,160 -0,818 -1,711 0,892  

002975 Bygm. Gartnervænget Øst, Etape II 0,000 2,187 0,000 2,187 0,024 -2,163 -2,163 0,000 2018 Udgravning foretages i foråret 2018 - derefter afventer salg og 
endelig byggemodning. Derfor ansøges restbudget overført.

002977 Bygm. Rugvænget, Sindal 0,000 0,000 0,041 0,041 0,003 -0,038 -0,038 0,000 2018 Restbudget ansøges overført til de vidre etaper/nye 
byggemodninger på Rugvænget.

002979 Bygm. Søvænget, Hundelev - 8 parceller 0,000 0,000 0,150 0,150 0,000 -0,150 -0,150 0,000 2018 Ansøges overført til afslutning af byggemodning.

002980 Anlæg af stamvej, Svanelundsbakken 0,000 0,000 -2,639 -2,639 -1,580 1,059 1,059 0,000 2018

Der mangler refusion af udgifter til nedrivning af gl. bygning 
samt etablering af vej for én af parterne i projektet - som pt. er 
under konkursafvikling. Kommunen har ca. 1,1 mio. kr. til gode 
i konkursboet. Derfor søges en tilsvarende indtægtsbevilling 
overført.

002984 Bygm. Høngårds Ager, Hjørring 0,000 0,000 -0,129 -0,129 0,006 0,135 0,000 0,135 2017 Afsluttet

002990 Bygm. H. C. Andersensvej, storparc. 0,000 0,000 0,058 0,058 0,000 -0,058 -0,058 0,000 2018 Restbudget ansøges overført til oprettelse af 
grundejerforening.

002992 Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller 0,000 0,000 0,429 0,429 0,261 -0,168 -0,168 0,000 2018 Restbudget ansøges overført til endelig afslutning af 
byggemodningen.

002999 Byggemodning - boligformål -2,000 -2,282 0,000 -4,282 -3,344 0,938 0,000 0,938 Løbende

003910 Slotvedgård 0,000 0,540 0,000 0,540 0,540 0,000 0,000 0,000 2017 Aftale om køb med Naturstyrelsen, med årlige afdrag over 10 
år

003987 Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals 0,000 0,000 1,202 1,202 0,001 -1,201 -1,201 0,000 2018 Ansøges overført til afslutning af byggemodning.
003991 Udgifter og indtægter vedr. afsluttede byggemod. - erhvervsformål 0,000 -7,223 0,000 -7,223 -7,095 0,127 0,000 0,127 Løbende
005976 Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde, tværgående 1,000 0,000 0,000 1,000 0,832 -0,168 0,000 -0,168 Løbende Restbudget tilføres kassen.
005988 Div. udg./indtægter køb/salg af arealer (UDEN MOMS) 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,140 -0,140 0,000 -0,140 Løbende Merindtægten tilføres kassen.

013991 Køb og salg af fast ejendom 0,000 -2,877 0,000 -2,877 -2,443 0,434 0,434 0,000 Løbende
Der mangler indtægter fra bevilliget salg på én ejendom som 
betales pr. marts 2018. Derfor overføres indtægtsbevilling 
hertil.

013992 Modulboliger i tomme bygninger 0,000 0,200 0,000 0,200 0,775 0,575 0,575 0,000 2018

Et støttet projekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 
som løber frem til 2020, hvor støtten også udbetales. 
Merforbruget søges derfor overført til endelig finansiering når 
støtten udbetales.

Merforbrug finansieres af kassen.

For byggemodning og salg af grunde er der samlet et 
merforbrug/ikke realiserede indtægter på ca. 1 mio. kr. Dette 
skyldes primært, at der er givet bevilling til byggemodning af 
Gartnervænget etp. 2, men at der endnu ikke er solgt nogle af 
disse grunde.

i mio. kr

Vedtaget 
budget

Afvigelse 
korrigeret 

budget             
(+)=merforbrug 
(-)=min.forbrug

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Heraf overføres 
til 2018                    

(+)=merforbrug   
(-)=min.forbrug
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Anlægsrapport - regnskab 2017

Økonomiudvalget, øvrige
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Afvigelser i forhold 
til manglende rul 
og indeksering af 
bevillinger siden 

projektstart.
Restbeløb til 

kassen
Forventet 

afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. 6,760 6,205 24,418 37,383 20,323 -17,060 3,496 -13,564 -13,321 -0,243  
015995 Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B 0,000 0,000 8,100 8,100 7,175 -0,925 -0,925 -0,925 0,000 2018 Bevilling ansøges overført til nedrivning af ejendommen Brinck Seidelinsgade 12B.

018989 Andelsboligforeningen Doggerbanke, Hirtshals 0,000 1,017 0,000 1,017 1,017 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet.
018990 Nørregade 16, Hirtshals 0,000 0,488 0,000 0,488 0,488 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet.
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev 0,000 0,000 0,897 0,897 0,000 -0,897 -0,897 -0,897 0,000 2018 Bevillingen ansøges overført til vidre afklaring med realkreditinstitut omkring garanti.

650995 Tværgående energibesparende investeringer 4,000 0,000 1,516 5,516 3,901 -1,615 -1,615 -1,615 0,000 2018 Alle midler er disponeret til projekter og ansøges derfor overført.
650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn 0,500 0,000 0,000 0,500 0,336 -0,164 -0,164 -0,164 0,000 2018 Alle midler er disponeret til projekter og ansøges derfor overført.

222992 Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus 0,000 0,000 0,315 0,315 0,040 -0,274 -0,274 0,000 -0,274 2017 Skal ses i sammenhæng med 650983 Hirtshals Rådhus.

362990 Vendsyssel Teater -1,840 0,000 7,717 5,877 -1,256 -7,133 3,496 -3,637 -3,370 -0,267 2017

Rest korrigeret budget efter bevillingsmæssige tilpasninger udgør 3,637 mio. kr. Heraf 
ansøges 1,370 mio. kr. overført til driften til afslutning af syn- og skønssag vedr. porte mv. og  
2,000 mio. kr. til den planlagte investering i omkring forpladsen (Mammutpladsen). 
Restbudget herefter på 0,267 mio. kr. anbefales tilført kassen.  Der henvises i øvrigt  til 
særskilt anlægsregnskab.

488989 Indretning af Sundhedscenter 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,300 -0,300 -0,300 0,000 -0,300 2017 Indtægten vedrører tilskud til energibesparende foranstaltninger ifm. Indretning af 
Sundhedscenteret og skal ses i sammenhæng med projekt 488989 under SÆH - udvalget. 

520910 Midlertidige boliger til flygtninge 0,000 0,000 3,050 3,050 0,000 -3,050 -3,050 -3,050 0,000 2018
Gennemførslen af projektet afhænger bl.a. af en ansøgning til ministeriet om forlængelse af 
projektperioden til 2018. Denne ansøgning er der endnu ikke kommet svar på. Bevillingen 
søges derfor overført til 2018.

598901 Specialskolen for Voksne 0,000 0,000 2,354 2,354 2,353 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 2017 Afsluttet

650983 Hirtshals Rådhus 0,000 0,000 -0,599 -0,599 0,000 0,599 0,599 0,000 0,599 2017 Afsluttet med merforbrug, som skal ses i sammenhæng med projekt 222992 
Skiltning/infotavler mm. ved Hirtshals Rådhus.

650991 Facaderenovering Hjørring Rådhus 0,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Særskilt anlægsregnskab er aflagt.

650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 -2,000 -2,000 -2,000 0,000 2018
I 2017 er der arbejdet med at få defineret puljen. Ultimo 2017, blev hovedparten af midlerne 
disponeret, bl.a. 0,961 mio. kr. til Byens Hus i Vrendsted, Vendsyssel Kunstmuseum og 
energirenoveringern i haller. Derfor ansøges bevillingen overført til 2018.

651989 Digitaliseringspulje 2012 0,000 0,000 1,069 1,069 0,269 -0,799 -0,799 -0,799 0,000 2018 Restbudget ansøges overført til afslutning af igangsatte digitialiseringsprojekter.
662901 Områdefornyelser/Turismefremme 0,100 -0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet
662902 Turismefremme - diverse projekter 2,000 -2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet

662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 -0,500 -0,500 -0,500 0,000 2019 Et 2-årigt projektforløb (2017-2019). Projektstart var i september 2017, men udgifterne falder 
i 2018 og 2019. Bevillingen søges derfor overført.

662905 Toiletfaciliteter i kystbyerne 0,000 0,300 0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Anvendt til etablering af nye faciliteter ved stranden i Løkken. Projektet er afsluttet.

i mio. kr

Vedtaget 
budget

Afvigelse 
korrigeret budget             
(+)=merforbrug    
(-)=min.forbrug

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Heraf overføres til 
2018                    

(+)=merforbrug (-
)=min.forbrug

Endelig afvigelse 
korrigeret budget             
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug
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Anlægsrapport, Regnskab 2017

Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Restbeløb til 
kassen

Forventet 
afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. 13,850 10,835 10,161 34,846 14,394 -20,452 -19,118 -1,334  

018962 Bispehuset - Energirenovering 0,000 0,600 0,000 0,600 0,000 -0,600 -0,600 0,000 2018 Midlerne er disponeret, jf. Byrådet 30. august 2017. 
Restbudget søges overført.

018963 Renovering af køkkener på ældrecentre (servicedel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,220 0,000 0,220
2017

Hænger sammen med 019963 Renovering af køkkener på 
ældrecentre (boligdel). Dermed er der et samlet mindreforbug 
på 0,04 mio. kr. der tilbageføres til kassen.

018964 Bispecentret - ombygning 0,000 -0,600 1,028 0,428 0,222 -0,206 -0,100 -0,106
2017

Der omprioriteres 0,1 mio. kr. til solfilm, jf. SÆH-udvalget d. 7. 
februar 2018

018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) 3,900 -0,260 1,460 5,100 2,286 -2,814 -2,671 -0,143
2018

Rammen er disponeret til bl.a. sammenflytning af hjemme- og 
hjemmesygeplejen i Hjørring. Restbudget på 2,671 mio. kr. 
søges overført.

018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) 2,700 -0,005 1,305 4,000 2,918 -1,081 -0,549 -0,533
2018

Rammen er delvis disponeret til bl.a. vindfang i 
Sundhedscenteret. 0,549 mio. kr. søges overført.

018972 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - 2014 0,000 0,005 0,084 0,089 0,012 -0,077 0,000 -0,077 2017 Projekterne er afsluttet.

018993 Brandalarmering - ABA Anlæg 0,000 0,000 0,612 0,612 0,294 -0,318 -0,318 0,000
2018

Midlerne er disponeret til opsætning af ABA-anlæg på 
ældrecentrene. Restbudget søges derfor overført.

485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr 0,370 0,000 0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet
488987 Sundhedscenter - etablering af sti, cykelskur og maling af indvendige 
døre 0,000 0,305 0,000 0,305 0,000 -0,305 -0,305 0,000

2018
Midlerne er disponeret, jf. Byrådet d. 20. december 2017. 
Restbudget søges overført.

488989 Indretning af Sundhedscenter 0,000 -0,305 2,113 1,808 1,973 0,164 0,000 0,164

2017

Der mangler udbetaling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen på 
i alt 0,497 mio. kr. Disse midler tilføres kassen med henblik på 
en prioritering ifbm. budget 2019, jf. Byrådet d. 20. december 
2017. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.

488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr 0,380 0,000 0,000 0,380 0,339 -0,041 0,000 -0,041 2017 Afsluttet

019963 Renovering af køkkener på ældrecentre (boligdel) 0,000 0,260 0,000 0,260 0,000 -0,260 0,000 -0,260
2017

Hænger sammen med 019963 Renovering af køkkener på 
ældrecentre (servicedel). Dermed er der et samlet 
mindreforbug på 0,04 mio. kr. der tilbageføres til kassen.

530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) 0,000 0,729 1,797 2,526 1,336 -1,190 -0,724 -0,466 2018 Rammen er delvis disponeret. 0,724 mio. kr. søges overført.

530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel) 0,000 0,306 0,164 0,470 0,217 -0,253 -0,160 -0,093
2018 Rammen er delvis disponeret. 0,253 mio. kr. søges overført.

532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 1,700 0,000 0,210 1,910 1,577 -0,333 -0,333 0,000
2018

Rammen er disponeret til renovering af 5 kølerum og 2 
frostrum. Restbudget søges overført.

532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring 0,000 0,000 -0,717 -0,717 0,972 1,689 1,689 0,000 2018

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 i 2018. Der 
aflægges særskilt regnskab for projektet. Merforbrug søges 
overført til 2018 til endelig afklaring af finansiering.

532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 -2,300 -2,300 0,000
2018

Der skal gennemføres et udbud inden projektet kan 
igangsættes, jf. SÆH-udvalget d. 26. september 2017. 
Restbudget søges derfor overført.

532993 Demenslandsby 1,000 0,000 0,000 1,000 0,933 -0,067 -0,067 0,000 2018 Midlerne er disponeret. Restbudget søges overført.

532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem 0,000 9,800 0,000 9,800 0,000 -9,800 -9,800 0,000
2018

Midlerne er disponeret, jf. Byrådet d. 30. august 2017 (lukket 
dagsorden). Projektet er ikke påbegyndt, hvorfor restbudget 
søges overført

550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde 1,500 0,000 2,105 3,605 0,726 -2,879 -2,879 0,000
2018

Rammen er delvis disponeret. Restbudget søges overført til 
prioritering i 2018.

i mio. kr

Vedtaget 
budget

Afvigelse 
korrigeret budget             
(+)=merforbrug   
(-)=min.forbrug

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2017

Heraf overføres til 
2018                    

(+)=merforbrug   (-
)=min.forbrug
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Anlægsrapport, Regnskab 2017

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel fra 
2016      til 

2017
Restbeløb til 

kassen
Forventet 

afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. 6,300 0,000 4,854 11,154 3,680 -7,474 -8,124 0,650
031990 Hjørring Stadion 1,500 0,300 0,000 1,800 1,238 -0,562 -0,562 0,000 2018 Etablering af toiletfaciliteter på Øst-tribunen. Restbudget søges 

oveført.
318972 Kunstgræsbane 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 -1,500 -1,500 0,000 2018 Kunstgræsbanen udskiftes i 2018. Udskiftningen kunne 

udskydes med 1 år, grundet fin vedligeholdelse. Restbudget 
søges overført.

318973 Hjørring Hallerne - vedligehold 1,100 0,000 1,134 2,234 1,724 -0,510 -0,510 0,000 2018 Restbevillingen er disponeret ved frigivelsen i november 2017 
til bl.a. udskiftning af kulfiltre i vandbehandlingsanlægget i 
Vandhuset, picnicområde til brugere af atletikstadion og ny 
skydedør i Bagterphallen. Restbudgettet søges overført. 

318978 Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.) 0,000 0,000 -0,730 -0,730 0,000 0,730 0,000 0,730 2017 Afsluttet med merforbrug. Merforbruget skyldtes jordforurening 
på området, som var påkrævet at få oprenset. Afsluttes med 
særskilt anlægsregnskab.

318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) 0,000 0,129 0,337 0,466 0,209 -0,256 -0,256 0,000 2018 Restbevillingen er disponeret til to projekter; aktive movement i 
spejderskovene og støtte til mobil koncertsal.  Restbudget 
søges derfor overført.

364981 Bosætningsindsats og profilering 0,000 0,000 0,172 0,172 0,037 -0,136 -0,136 0,000 2018 Igangværende - profileringsarrangementer i forbindelse med 
bosætning. Restbudget søges overført.

364983 Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger 0,500 1,000 0,605 2,105 0,409 -1,696 -1,696 0,000 2018 Alle midler er disponeret og restbudget søges derfor overført. 
Heraf 1,000 mio. kr. til nyt tag på Tannisbugthallen i Bindslev 
og 0,309 mio. kr. søges overført til finansiering af engangbeløb 
vedr. ressourcegrundlag for Vendsyssel Kunstmuseum. 

364986 Vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger 0,000 0,000 0,048 0,048 -0,032 -0,080 0,000 -0,080 2017 Projektet er afsluttet med mindreforbrug.

364988 S & S Kom. forsøgsprojekter i landdistrikter - XA-6620000103 0,000 0,000 1,649 1,649 -0,059 -1,708 -1,708 0,000 2018 Samling og Sammenhold - vedrører Byens Hus i vrensted, 
som forventes realisering i 2018 efter igangværende licitation. 
Derfor ansøges om overførsel af restbudget.

364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune 0,000 0,000 0,249 0,249 0,155 -0,094 -0,094 0,000 2018 Bevillingen søges overført til realisering af delelementer i 2 
konkrete proekter, der er udløbere af den afholdte 
konkurrence. 

364999 Rådighedsbeløb 1,700 -1,429 1,390 1,661 0,000 -1,661 -1,661 0,000 2018 Resterende midler er diponeret med 1 mio. kr. til renovering af 
Hirtshals Stadion, ifm budgetforliget for 2018. De resterende 
0,661 mio. kr. ansøges overført til finansiering af engangbeløb 
vedr. ressourcegrundlag for Vendsyssel Kunstmuseum.  
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Teknik- og Miljøudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Overførsel 
fra 2016      
til 2017

Restbeløb til 
kassen

Forventet 
afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. 37,190 21,770 15,768 74,728 62,045 -12,683 -12,495 -0,187  
015977 Områdefornyelse Tårs 0,000 0,594 1,725 2,319 0,322 -1,997 -1,997 0,000 2018 Projektet kører planmæssigt. Restbudget søges overført.

015979 Områdefornyelse i Løkken 0,000 1,500 0,995 2,495 0,438 -2,058 -2,058 0,000 2018
Delprojekt omkring Løkken med mål at binde strand og by sammen. Løber over flere år. 
Restbudget søges overført.

015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm. 0,800 0,000 1,100 1,900 0,616 -1,284 -1,284 0,000 2020

Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpning" af landsbyer. Projektet 
er forlænget med 2 år, da projektet er udvidet med et vej-forskønnelsesprojekt ved Sdr. 
Rubjerg.  forventes færdiggjort i 2020. Vejdirektoratet finansierer det ny forsøgsprojekt 100%. 
Restbevilling søges derfor overført.

015981 Helhedsindsats Bindslev 0,000 0,000 0,200 0,200 0,592 0,392 0,392 0,000 2018
Nedrivning af Nørrebro 5 i Bindslev. Refusion fra staten hjemtages primo 2018. Restbudget 
søges derfor overført.

015982 Områdefornyelse Hirtshals 2,500 0,000 0,913 3,413 0,177 -3,236 -3,236 0,000 2022 Projektet kører planmæssigt. Restbudget søges overført.

015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2016) 1,000 -1,000 -1,943 -1,943 0,213 2,156 2,156 0,000 2018

Refusion på ca. 2,000 mio. kr. hjemtages i 2018. Projektet forventes afsluttet med merforbrug, 
da der er indført ny praksis med miljøscreening på samtlige nedrivninger. Den ny praksis blev 
iværksat efter der var indgået aftaler om nedrivninger. Restbudget søges overført.

015984 Vrå - Områdefornyelse 1,200 0,000 0,395 1,595 0,097 -1,498 -1,498 0,000 2019 Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2019. Restbudget søges overført.

015985 Pulje landsbyfornyelse 0,000 0,000 0,287 0,287 0,022 -0,265 -0,265 0,000 2025
De resterende midler vedrører indfasningsstøtte i en genhusningssag, som løber frem til 2025. 
Derfor ansøges mindreforbruget til overførsel og overflytning til driften, sektor byggeri og 
ejendomme/lejeadministration. Projektet afsluttes med særskilt anlægsregnskab.

015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017) 0,000 1,000 0,000 1,000 0,568 -0,432 -0,432 0,000 2018 Puljen er fordelt til konkrete projekter - og skal endvidere ses i relation til nedrivningspuljen. 
Restbudget søges overført.

015990 Områdefornyelse i Sindal 0,000 0,000 -0,990 -0,990 -1,701 -0,711 -0,434 -0,276 2017

Afsluttet med mindreforbrug. En del af mindreforbruget, 202.000 kr. søges overført til 
finansiering af nye belægninger på det kommunale gårdrum mellem Vestergade, Torvegade 
og Pakhuset i Sindal. Derudover søges 232.000 kr.overført til det nyanlagte bytorv i Tårs. 
Projektet afsluttes med særskilt anlægsregnskab.

015992 Landsbyfornyelse 2016 0,000 0,106 -0,658 -0,552 1,304 1,856 1,856 0,000 2018 Den sidste refusion hjemtages i 2018. Restbudget søges derfor overført.
015993 Løkken områdefornyelse 1,500 -1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet

015994 Tårs - områdefornyelse 0,700 -0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet

050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken 0,000 0,000 0,076 0,076 0,007 -0,069 -0,069 0,000 2018 Der resterer den sidste del af skovrejsningen. Restbudget søges overført.
050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklitte 0,000 0,000 0,581 0,581 0,656 0,075 0,000 0,075 2017 Afsluttet med merforbrug - tilpasningen af naturskole og refugium. 
050991 Naturpark Tolne 0,200 0,000 0,000 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 2017 Afslutet

050992 Natur Folkemøde 2,000 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet

050993 Slotvedgård (ændret til 003910) 0,540 -0,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet - fremtidige udgifter på købet afholdes under ØKU.

050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar 0,000 0,000 0,470 0,470 0,308 -0,161 -0,161 0,000 2018 Midler afsat til dækning af den kommunale grundejerforpligtelse ved kystbeskyttelse. 
Restbudget søges overført.

051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område 0,000 0,000 -0,214 -0,214 0,052 0,265 0,265 0,000 2018 Staten refunderer 100% af kommunens udgifter. Restbudget søges derfor overført til endelig 
finansiering.

070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse 0,000 0,000 -3,127 -3,127 2,353 5,480 5,480 0,000 2020 For flere af delprojekterne mangler den afsluttende opgørelse, hvorefter der kan søges 
refusion fra staten. Det er usikkert hvornår delprojekterne kan opgøres endeligt. 

070991 Bygværker 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet.

222941 Bydelsstrategi Hjørring 0,000 2,200 0,000 2,200 0,000 -2,200 -2,200 0,000 2020 Et samlet projekt for bymidteplan for Hjørring, hvor der arbejdes med strækningen fra Sct. Olai 
til den gl. politigård. Projketet er endnu ikke påbegyndt, hvorfor budgettet søges overført.

222942 Vejbelysning - fornyelse 0,000 5,500 0,000 5,500 5,501 0,001 0,000 0,001 2017 Afsluttet.
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222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog 0,000 0,000 1,660 1,660 1,053 -0,606 -0,606 0,000 2018 Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2018. Restbudget søges overført
222953 Signalanlæg - fornyelse 0,350 0,000 -0,004 0,346 0,349 0,003 0,000 0,003 2017 Afsluttet
222954 Digital Skiltning - online information 0,000 0,000 0,500 0,500 0,508 0,008 0,000 0,008 2017 Afsluttet
222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse 21,000 14,500 0,000 35,500 35,502 0,002 0,000 0,002 2017 Afsluttet
222960 Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstsmuseet 0,000 -0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Projektet overføres til samlet projekt omkring bymidteplan for Hjørring
222961 Sct. Olai Plads - bymidteplan 1,500 -1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Projektet overføres til samlet projekt omkring bymidteplan for Hjørring

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn 0,000 0,000 8,798 8,798 3,794 -5,004 -5,004 0,000 2020

Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, 
er udlagt ultimo 2017. 
Derudover skovrejsning med Naturstyrelsen, som var et element i købet af arealet til vejen. 
Her mangler nedrivning af skovløber bolig, samt skovrejsning i Tårs, som afventer 
kloakeringsprojektet i byen. Denne del forventes afsluttet i 2019/2020. Restbudgettet søges 
derfor overført.

222973 Frilandsvej Cykelsti 0,000 0,000 2,000 2,000 1,515 -0,485 -0,485 0,000 2018 Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2018. Restbudget søges overført
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan 1,000 -1,092 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet - flyttet til konkret projekt omkring Frederikshavnsvej/Skolevangen.

222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud 0,000 0,000 1,800 1,800 0,000 -1,800 -1,800 0,000 2020 Det videre arbejde med projektet afventer budgetvedtagelsen for 2019. Projkektet er ej 
påbegyndt, derfor søges budgettet overført.

222993 Banegårdspladsen, Hirtshals 0,000 0,000 0,043 0,043 0,000 -0,043 -0,043 0,000 2018 Projektet færdiggøres i 2018 med etablering af synliggørelse af adgangsforholdene til 
perronen. Restbudget søges overført.

222994 Parkering i Nørregade, Løkken 0,000 0,000 0,115 0,115 0,115 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0,500 0,000 0,000 0,500 0,267 -0,233 -0,233 0,000 2018 De resterende midler bruges i 2018 til nye modulvogntogs-ruter, derfor søges de overført.

222998 Cykelsti og vendeplads - Fr. Havnsvej/Skolevangen 0,000 2,202 0,000 2,202 2,038 -0,165 -0,165 0,000 2018 Projektet er etableret - der mangler endelig afsluttet i foråret 2018. Restbudget søges overført.

230987 Godsterminal, Hirtshals 0,000 0,000 -0,102 -0,102 0,492 0,594 0,594 0,000 2020 Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer 
såsom mandskabs-faciliteter og overvågning. Restbudget søges overført.

230990 Busterminal 0,000 0,000 0,249 0,249 0,000 -0,249 -0,249 0,000 2017 De resterende midler søges overført til vejprojekt omkring Brinck Seidelins Gade, Hjørring, 
som spiller op til Busterminalen. Dette projekt køres på driften, sektor park og vej, Vejområdet. 

240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering 0,000 0,000 -0,291 -0,291 0,124 0,415 0,415 0,000 2018 Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af 
projektet. Restbudget søges derfor overført.

364910 Tversted Aktivitetshus 0,900 0,000 0,000 0,900 0,000 -0,900 -0,900 0,000 2019 Projektet er fortsat under afklaring for endelige finansieringsmuligheder og tilladelser. 
Restbudget søges derfor overført.

651983 Klimastrategi - strategisk energiplan 0,000 0,000 0,400 0,400 0,364 -0,036 -0,036 0,000 2018 Projektet har til formål at iværksætte initiativer jf. energipakken. Restbeløb søges overført.

651991 Hjørring Kommunes Klimastategi 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 -0,500 -0,500 0,000 2018 Projektet har til formål at få udarbejdet en revision af energipakken og iværksætte initiativer jf. 
energipakken. Restbeløb søges overført.

662904 Slotved Skov, Dyrepark 0,000 1,200 0,000 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet.
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Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget
Ompl. + 
Till.bev. 

Restbeløb til 
kassen

Forventet 
afsluttet (år) Bemærkninger

Udvalget i alt. 36,500 3,264 26,285 66,049 20,918 -45,130 -45,162 0,031  
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler) 0,000 -2,250 2,958 0,708 0,007 -0,700 -0,700 0,000 2018 Søges overført til nyt projekt vedr. renovering af skoletoiletter

301971 Exitstrategi 0,000 0,000 1,802 1,802 0,524 -1,278 -1,278 0,000 2018
Igangværende nedrivning af bygninger ved Bindslev 
undervisningssted, Horne SFO og Sindal SFO. Rest budget søges 
overført. 

301973 Implemtering af skolereformen 0,000 0,000 0,028 0,028 0,110 0,081 0,000 0,081 2017 Særskilt anlægsregnskab er udarbejdet

301975 Skole og børnehus i Vrå 0,000 10,000 9,032 19,032 4,573 -14,459 -14,459 0,000 2021 Nyopførelse af skole og børnehave. Projektet kører videre i 
overslagsår og restbudget søges overført.

301976 Skoler - fællespulje AT mv. 4,700 0,000 4,192 8,892 6,895 -1,997 -1,997 0,000 Løbende Består af delprojekter som afsluttes løbende. Uafsluttede projekter 
videreføres i 2018 og restbudget søges overført.

301985 Energirenovering Skoler - 2012 0,000 0,000 0,625 0,625 0,576 -0,050 0,000 -0,050 2017 Særskilt anlægsregnskab er udarbejdet

301992 Muldbjerg Undervisningssted 0,500 -0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet

301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. 10,000 2,250 0,000 12,250 0,000 -12,250 -12,250 0,000 2018 Projektering af projektet i 2017, byggearbejdet igangsættes i 2018, 
restbudget søges overført.

513982 Tornby Børnehus 0,000 2,200 0,000 2,200 1,394 -0,806 -0,806 0,000 2018 Projektet forventes afsluttet primo 2018, restbudget søges overført

513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven 0,000 0,000 -3,244 -3,244 0,021 3,265 3,265 0,000 2018
Skønsforretning pågår. Afventer afklaring mht. erstatningsomfang 
og evt. restfinansiering af kommuneandel. Restbudget søges 
overført.

513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering 0,000 0,000 -1,367 -1,367 0,268 1,635 1,635 0,000 2018
Skønsforretning pågår. Afventer afklaring mht. erstatningsomfang 
og evt. restfinansiering af kommuneandel. Restbudget søges 
overført.

513988 Børnehus i Bindslev 4,000 1,564 7,763 13,327 5,245 -8,082 -8,082 0,000 2018 Byggeriet forventes færdigt medio 2018. Restbudget søges overført.

514986 Børnehuset Kingo 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 -3,500 -3,500 0,000 2018 Projektering udføres i vinter 2017/2018. Byggestart forår 2018. 
Restbudget søges overført.

514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2,500 0,000 -0,294 2,206 0,794 -1,412 -1,412 0,000 Løbende Består af delprojekter som afsluttes løbende. Uafsluttede projekter 
videreføres i 2018. Restbudget søges overført.

514990 Ny daginstitution Vrå 10,000 -10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2017 Afsluttet. Projektet samlet på projektnr. 301975

521910 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 -0,600 -0,600 0,000 2018 Søges overført til projekt 523990, da projekterne køres samlet, jf. 
BYR 26/10-2016

523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17 0,700 0,000 4,790 5,490 0,512 -4,978 -4,978 0,000 2018 Projektering er i gang på Hirtshalsvej 17, Kløvergården næsten 
færdig. Restbudget søges overført.
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Igangværende anlæg 2017

Projekt/Betegnelse Bevilling

Primosaldo 

2017

Bevægelse i 

2017

Ultimosaldo 

2017 Restbevilling

Økonomiudvalget

Køb og salg af grunde og bygninger

         002975 Bygm. Gartnervænget Øst, Etape II 2.187.000 0,00 23.787,39 23.787,39 2.163.212,61
         002977 Bygm. Rugvænget, Sindal 163.500 122.140,15 2.946,00 125.086,15 38.414,00
         002979 Bygm. Søvænget, Hundelev - 8 parceller 1.736.401 1.586.408,00 0,00 1.586.408,00 149.993,00
         002980 Anlæg af stamvej, Svanelundsbakken -1.040.190 1.598.752,04 -1.579.543,28 19.208,76 -1.059.398,72
         002990 Bygm. H. C. Andersensvej, storparc. 417.118 358.938,98 0,00 358.938,98 58.179,00
         002992 Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller 1.380.000 951.083,93 260.616,50 1.211.700,43 168.299,50
         003910 Slotvedgård 1.080.000 540.000,00 540.000,00 1.080.000,00 0,00
         003987 Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals 15.099.001 13.896.771,90 1.071,00 13.897.842,90 1.201.158,00         003991 Udgifter og indtægter vedr. afsluttede byggemod. - 
erhvervsformål -14.592.473 -7.238.514,64 -7.095.419,01 -14.333.933,65 -258.539
          57 Salg, Sct. Cathrine Vej 31, Hjørring -445.000 0,00 0,00 0,00 -445.000,00
         013992 Modulboliger i tomme bygninger 200.000 0,00 775.024,58 775.024,58 -575.024,58

Øvrige

         015995 Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B 8.100.000 0,00 7.174.626,77 7.174.626,77 925.373,23
         018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev 897.000 0,00 0,00 0,00 897.000,00
         650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn 500.000 0,00 335.570,10 335.570,10 164.429,90
         520910 Midlertidige boliger til flygtninge 1.525.000 -1.525.000 0 -1.525.000 3.050.000
         650995 Tværgående energibesparende investeringer 38.902.162 34.753.463 3.900.910 38.654.372 247.790
         650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner 2.000.000 0 0 0 2.000.000
         651989 Digitaliseringspulje 2012 4.416.101 3.347.367 269.463 3.616.829 799.271
         662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken 500.000 0 0 0 500.000

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

         018962 Bispehuset - Energirenovering 600.000 0 0 0 600.000
         018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) 7.197.922 2.098.365 2.285.893 4.384.257 2.813.664
         018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) 6.668.358 2.668.747 2.938.151 5.606.898 1.061.460
         018993 Brandalarmering - ABA Anlæg 640.506 28.592 273.619 302.210 338.295
         488987 Sundhedscenter - etablering af sti, cykelskur og maling af indvendige døre305.000 0 0 0 305.000
         530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) 6.848.025 4.322.178 1.335.613 5.657.791 1.190.234
         530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel) 1.042.166 572.056 216.631 788.687 253.479
         532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 5.721.904 3.811.904 1.576.824 5.388.728 333.176
         532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring 16.372.001 17.088.897 971.781 18.060.678 -1.688.677
         532993 Demenslandsby 1.000.000 0 932.678 932.678 67.322
         532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem 9.800.000 0 0 0 9.800.000
         550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde 3.605.000 0 726.360 726.360 2.878.640

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 17.928.406 3.711.500 9.804.239

         031990 Hjørring Stadion 1.800.000 0 1.237.570 1.237.570 562.430
         318972 Kunstgræsbane 1.500.000 0 0 0 1.500.000
         318973 Hjørring Hallerne - vedligehold 4.000.002 1.765.740 1.723.810 3.489.550 510.452
         318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) 1.544.000 1.078.398 209.160 1.287.558 256.442
         364981 Bosætningsindsats og profilering 460.001 287.582 36.795 324.377 135.624
         364983 Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger 2.820.404 715.272 408.637 1.123.910 1.696.495
         364988 S & S Kom. forsøgsprojekter i landdistrikter - XA-6620000103 3.993.000 2.344.384 -59.428 2.284.956 1.708.044
         364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune 150.000 -98.636 154.955 56.319 93.681
         364999 Rådighedsbeløb 1.661.000 0 0 0 1.661.000
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Projekt/Betegnelse Bevilling

Primosaldo 

2017

Bevægelse i 

2017

Ultimosaldo 

2017 Restbevilling

Teknik- og Miljøudvalget 96.049.016 16.693.639 86.052.768

         015977 Områdefornyelse Tårs 5.334.000 3.015.095 322.124 3.337.219 1.996.781
         015979 Områdefornyelse i Løkken 2.816.000 320.790 437.663 758.452 2.057.547
         015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm. 2.400.000 500.013 616.079 1.116.093 1.283.908
         015981 Helhedsindsats Bindslev 200.000 0 591.755 591.755 -391.755
         015982 Områdefornyelse Hirtshals 3.999.999 587.058 176.737 763.795 3.236.204
         015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2016) 3.299.997 5.243.255 212.961 5.456.216 -2.156.219
         015984 Vrå - Områdefornyelse 5.200.001 3.605.272 96.743 3.702.014 1.497.986
         015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017) 1.000.000 0 567.984 567.984 432.016
         015992 Landsbyfornyelse 2016 806.000 1.357.876 1.304.160 2.662.036 -1.856.036
         050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken 6.260.000 6.184.400 7.045 6.191.444 68.555
         050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar 600.000 130.330 308.386 438.717 161.284
         051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område 0 213.640 51.520 265.160 -265.160
         070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse 0 3.127.042 2.353.315 5.480.357 -5.480.357
         222941 Bydelsstrategi Hjørring 2.200.000 0 0 0 2.200.000
         222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog 4.290.000 2.630.320 1.053.406 3.683.726 606.274
         222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn 26.000.000 17.202.291 3.794.079 20.996.369 5.003.630
         222973 Frilandsvej Cykelsti 2.000.000 0 1.515.169 1.515.169 484.831
         222993 Banegårdspladsen, Hirtshals 0 -42.800 0 -42.800 42.800
         222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 500.000 0 266.873 266.873 233.127
         222998 Cykelsti og vendeplads - Fr. Havnsvej/Skolevangen 2.202.406 0 2.037.892 2.037.892 164.514
         230987 Godsterminal, Hirtshals 1.000.000 1.101.807 491.982 1.593.789 -593.789
         230990 Busterminal 10.928.638 10.679.924 0 10.679.924 248.714
         240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering 12.660.001 12.950.842 124.002 13.074.844 -414.843
         364910 Tversted Aktivitetshus 900.000 0 0 0 900.000
         651983 Klimastrategi - strategisk energiplan 951.974 551.974 363.764 915.738 36.236
         651991 Hjørring Kommunes Klimastategi 500.000 0 0 0 500.000

Børne, Skole og Uddannelsesudvalget 27.281.883

         301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler) 5.750.000 5.042.151 7.480 5.049.631 700.369
         301971 Exitstrategi 2.500.000 698.123 523.570 1.221.693 1.278.307
         301975 Skole og børnehus i Vrå 19.031.883 0 4.573.351 4.573.351 14.458.532
         301976 Skoler - fællespulje AT mv. 18.300.001 9.407.953 6.895.110 16.303.063 1.996.938
         301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. 12.250.000 0 225 225 12.249.775
         513982 Tornby Børnehus 2.200.000 0 1.393.930 1.393.930 806.070
         513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven 22.184.400 25.428.546 20.991 25.449.537 -3.265.137
         513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering 20.091.046 21.458.531 267.819 21.726.350 -1.635.304
         513988 Børnehus i Bindslev 13.664.595 337.440 5.244.957 5.582.397 8.082.198
         514986 Børnehuset Kingo 3.500.000 0 0 0 3.500.000
         514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 7.000.000 4.794.154 793.704 5.587.858 1.412.142
         521910 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger 600.000 0 0 0 600.000
         523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17 5.490.000 230 511.876 512.106 4.977.894
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Afsluttede anlægsregnskaber 2017

Projekt Bevilling Regnskab Afvigelse

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger 15.293.286 15.251.754 41.532

         002981 Bygm. Hunderup Klitvej, Lønstrup 57.220 57.220 0

         002984 Bygm. Høngårds Ager, Hjørring -3.880.467 -3.745.737 -134.730

         002999 Byggemodning - boligformål -1.389.879 0 -1.389.879

         002991 Udgifter og indtægter i afsluttede byggemodninger - boligformål -7.301.971 -7.753.351 451.380

          18 Odinsvej, Hirtshals salg af boliggrunde -196.647 -385.787 189.140

          26 Salg, Høngårds Ager 40 -560.340 -560.340 0

          27 Høngårds Ager 78, salg af grund 3.810 3.810 0

          28 Høngårds Ager 34, Salg af grund -564.150 -564.150 0

          29 Salg, Gartnervænget 30, Vrå -329.070 -329.070 0

          30 Salg, Gartnervænget 26, Vrå -312.540 -312.540 0

          32 Salg, J.P. Ladefogedsvej 6, Hirtshals -490.775 -490.775 0

          33 Salg, Svendsvej 2, Vrå -95.000 -100.000 5.000

          34 Salg, Nejstgårdsvej 50, Tornby -429.566 -429.566 0

          35 Salg, Tjørnager 10 -165.440 -165.440 0

          38 Salg, Bjergfyrvej 4, Hirtshals -210.000 -289.600 79.600

          39 Nejstgårdsvej 107, Tornby -303.200 -300.840 -2.360

          40 Salg, Tjørnager 14, Poulstrup 0 -180.000 180.000

         003991 Udgifter og indtægter vedr. afsluttede byggemod. - erhvervsformål -14.592.473 -14.333.934 -258.539

          11 Salg af erhvervsarealer Niels Juelsvej, Hirtshals -2.806.290 -2.806.290 0

          12 Pelsdyrparken, Tornby - salg af erhvervsarealer ikke udligningsmoms -3.100.000 -3.050.712 -49.288

          13 Vidstrupvej 90 A, Hjørring - salg af areal - ikke udligningsmoms 0 4.480 -4.480

          28 Fuglsigvej 57 og 59, Hjørring - Salg af erhvervsarealer -833.658 -802.152 -31.505

          32 Salg, Sigenvej 6, Vrå (erhvervsareal) -458.036 -424.054 -33.982

          34 Matr. nr. 4e Vinstrup Gde., Skt Olai -1.213.564 -1.213.156 -408

          36 Stadionvej 15, Vrå - Salg af areal -97.000 -135.300 38.300

          38 Markedspladsen 2, Løkken - salg af areal -118.000 -150.615 32.615

          39 Salg, femhøje 5D og Skolevangen 44, Hjørring -610.000 -627.473 17.473

          40 Salg, Højmarksvej 0, Tårs - til Scadic Food -289.150 -266.744 -22.406

          41 Niels Juelsvej Vej og Søren Nordbys Vej, Hirtshals - Salg af sti 0 14.857 -14.857

         003999 Byggemodning - erhvervsformål 131.219 0 131.219

         005976 Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde, tværgående 4.511.244 4.342.893 168.351

         005988 Div. udg./indtægter køb/salg af arealer (UDEN MOMS) -224.637 -364.347 139.710

         013991 Køb og salg af fast ejendom 12.137.677 12.571.744 -434.068

          07 Postholdervej 34, Tårs - salg af materielgård -90.000 -125.000 35.000

          50 Salg, Højersgade 2, Hirtshals -239.531 -240.851 1.320

          51 Salg, Ved Skolen 1, Hirtshals -96.531 -96.526 -5

          52 Salg, Toftagervej1, Hirtshals -172.260 -164.827 -7.433

          54 Salg Amtmandstoften 2, Hjørring 0 45.100 -45.100

          55 Salg Nørregade 91, Sindal -325.000 -361.091 36.091

          56 Salg, Mads Clausens Vej 9, Hjørring -1.494.000 -1.485.060 -8.940

Økonomiudvalget, øvrige #REFERENCE! #REFERENCE! #########

         018989 Andelsboligforeningen Doggerbanke, Hirtshals 1.016.871 1.016.871 0
         018990 Nørregade 16, Hirtshals 488.000 487.957 43
         222992 Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus 500.000 225.577 274.423
         362990 Vendsyssel Teater 62.706.416 55.573.669 7.132.747 *

         598901 Specialskolen for Voksne 2.878.000 2.877.280 720
         650983 Hirtshals Rådhus 5.870.000 6.468.677 -598.677 *

         650991 Facaderenovering Hjørring Rådhus 6.000.000 6.000.000 0 *

         662905 Toiletfaciliteter i kystbyerne 300.000 300.000 0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget #REFERENCE! #REFERENCE! #########

         018963 Renovering af køkkener på ældrecentre (servicedel) 0 220.301 -220.301
         018964 Bispecentret - ombygning 6.760.000 6.553.836 206.164 *

         018972 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - 2014 436.485 359.563 76.921
         485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr 1.493.074 1.493.074 0
         488989 Indretning af Sundhedscenter 17.594.998 17.459.490 135.508 *

         488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr 759.856 719.239 40.617
         019963 Renovering af køkkener på ældrecentre (boligdel) 260.000 2 259.998
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Projekt Bevilling Regnskab Afvigelse

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 4.531.000 5.180.948 -649.948

         318978 Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.) 3.999.000 4.728.629 -729.629 *

         364986 Vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger 532.000 452.319 79.681

Teknik- og Miljøudvalget 63.622.134 62.751.859 870.276

         015985 Pulje landsbyfornyelse 3.300.000 3.034.817 265.183 *

         015990 Områdefornyelse i Sindal 3.728.902 3.018.345 710.557 *

         050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklitter 1.391.999 1.467.109 -75.109
         050991 Naturpark Tolne 400.000 400.000 0
         050992 Natur Folkemøde 2.000.000 2.000.000 0
         070991 Bygværker 1.000.000 1.000.465 -465
         222942 Vejbelysning - fornyelse 5.500.000 5.500.706 -706 *

         222953 Signalanlæg - fornyelse 950.000 952.910 -2.909
         222954 Digital Skiltning - online information 500.000 508.301 -8.301
         222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse 35.500.000 35.501.504 -1.504 *

         222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan 407.595 407.595 0
         222994 Parkering i Nørregade, Løkken 115.000 115.000 0
         230990 Busterminal 10.928.638 10.679.924 248.714
         662904 Slotved Skov, Dyrepark 1.200.000 1.200.000 0

Børne, Skole og Uddannelsesudvalget 11.248.117 11.279.563 -31.446

         301973 Implemtering af skolereformen 6.280.001 6.361.252 -81.252 *

         301985 Energirenovering Skoler - 2012 3.999.999 3.950.193 49.806 *

         514990 Ny daginstitution Vrå 968.117 968.117 0

*Se særskilt anlægsregnskab
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 015985
Projektbetegnelse : Pulje - Landsbyfornyelse

Sagsnr. 

Udgifter til opkøb kr. 445.869
Udgifter til rydning af private grunde kr. 27.548
Udgifter til nedrivning kr. 7.784.682
Udgifter til renovering kr. 59.887
Udgifter til genhusning kr. 65.014
Konsulentbistand kr. 57.308
Udgifter byfornyelse kr. 44.554
Refusioner kr. -5.192.102
Støtte fra indsatspuljen kr. -257.943

 
Anlægsudgifter i alt kr. 3.034.817

 
 
 

  
Bevillinger  

 
Byrådet den 27-03-2014 kr. 8.300.000
Byrådet den 27-03-2014 kr. -5.000.000

 
I alt kr. 3.300.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. -265.183

Bemærkninger

Godkendt af Byrådet

Projektet er afsluttet med mindreforbrug. De resterende 
midler vedrører indfasningsstøtte i en genhusningssag, som 
løber frem til 2025. Derfor ansøges mindreforbruget til 
overførsel, samt overflytning til driften. 
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 015990
Projektbetegnelse : Områdefornyelse i Sindal

Sagsnr. 

Projektering kr.
Udgifter til byfornyelse kr. 4.718.621
Håndværkerudgifter kr.
Tilslutningsafgifter kr.
Inventar og apparatur kr.
Omkostninger kr.
Øvrige omkostninger kr. 5.796
Anlægstilskud kr. -1.700.974

 
Anlægsudgifter i alt kr. 3.023.443

 
 
 

  
Bevillinger  

 
Bevilling fra 2012 kr. 223.000
Byrådet den 24-04-2013 kr. 3.940.000
Byrådet den 24-04-2013 kr. -1.666.000
Byrådet den 24-04-2013 kr. 1.237.000
Byrådet den 27-02-2014 kr. 400.000
Byrådet den 27-02-2014 kr. -400.000

 
I alt kr. 3.734.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. -710.557

Bemærkninger

Afsluttet med mindreforbrug. En del af mindreforbruget, 202.000 kr. søges overført 
til finansiering af nye belægninger på det kommunale gårdrum mellem Vestergade, 
Torvegade og Pakhuset i Sindal. Derudover søges 232.000 kr.overført til det 
nyanlagte bytorv i Tårs.
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 018964
Projektbetegnelse : Ombygning af Bispecentret

Sagsnr. 27.57.00-P00-1-14

Projektering kr. 437.619
Hovedentreprise kr. 3.305.542
Håndværkerudgifter kr. 886.240
Tilslutningsafgifter kr. 238.742
Inventar og apparatur kr. 744.890
Omkostninger kr. 940.803
Anlægstilskud kr.

 
Anlægsudgifter i alt kr. 6.553.836

 
 
 

  
Bevillinger  

 
Byrådet den 30-04-2015 kr. 7.360.000
Byrådet den 30-08-2017 kr. -600.000
Byrådet den kr.
Byrådet den kr.

 
I alt kr. 6.760.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. -206.164

Bemærkninger:

Byrådet omprioriterede midler fra projektet på Byrådsmødet d. 30-08-2017.

Mindreforbruget skyldes en gunstig licitation. 

Godkendt af Byrådet
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Ledelsens regnskabserklæring vedrørende  
 
’Ombygning af Bispecentret’ for perioden 30-04-2015 til (dato for underskrift af denne 
erklæring) med en samlet anskaffelsessum på 6.553.836 kr. eksklusive moms. 
 
Anlægsregnskabet udviser en anskaffelsessum på 6,554 mio. kr. excl. moms 
Til anlægsarbejdet er meddelt bevilling på 7,360 mio. kr. excl. moms 
 
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedøm-
melsen af anlægsregnskabet, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 
Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelsen 
af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende: 
 

1. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der er forekommet besvigelser el-
ler andre uregelmæssigheder med væsentlig indflydelse på anlægsregnskabet. 

 
2. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad reviso-

rer gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med ud-
arbejdelsen af anlægsregnskabet. 

 
3. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre 

krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af anlægsregnskabet og som ikke 
er oplyst. 

 
4. Der er efter vor opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter. 

 
5. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have 

væsentlig indvirkning på anlægsregnskabet. 
 

6. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for det aflagte anlægsregnskab, 
som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab. 

 
7. At samtlige udgifter og indtægter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i anlægs-

regnskabet. 
 
 
Hjørring, den 12/12 2017 
 
 
Hjørring Kommune 
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 222942
Projektbetegnelse : Vejbelysning - fornyelse

Sagsnr. 

Hovedentreprise kr. 5.500.706
 

Anlægsudgifter i alt kr. 5.500.706
 
 
 

  
Bevillinger  

 
Byrådet den 29-11-2017 kr. 5.500.000

 
I alt kr. 5.500.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. 706

Godkendt af Byrådet
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 222958
Projektbetegnelse : Ekstraordinær vejvedligeholdelse

Sagsnr. 

Hovedentreprise kr. 35.501.504
 

Anlægsudgifter i alt kr. 35.501.504
 
 
 

  
Bevillinger  

 
Byrådet den 29-11-2017 21.000.000
Byrådet den 29-11-2017 kr. 14.500.000

 
I alt kr. 35.500.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. 1.504

Bemærkninger

Der er ingen bemærkninger til regnskabet.
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 318978
Projektbetegnelse : Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.)

Sagsnr. 

anlægstilskud kr. -1.000.000
Projektering kr. 188.401
Hovedentreprise kr. 4.427.830
Inventar og apparatur kr. 2.661
Øvrige udgifter og indtægter kr. 50.854
Forurenet jord kr. 1.058.883

Anlægsudgifter i alt kr. 4.728.629
 
 
  

Bevillinger  
 

Byrådet den 26.06.2014 kr. 300.000
Byrådet den 30.04.2015 kr. 3.700.000

 
I alt kr. 4.000.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. 728.629

Bemærkninger

Under anlæggelsen af atletikbanen, blev det påbudt at få oprenset jorden. 
Oprensningen løb op i 1,059 mio kr. som kun delvist var indregnet i det 
oprindelige budget. 
Projektet afsluttes der med et merforbrug på 0,729 mio. kr.
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 362990
Projektbetegnelse : Vendsyssel Teater

Sagsnr. 82.06.00-P20-3-12

Regnskab

Udgifter:
Grundforhold kr. 1.810.829
Håndværkerudgifter kr. 132.432.775
Inventar og apparatur kr. 14.210.627
Øvrige udgifter og indtægter kr. 30.815.228 179.269.459

Indtægter:
Ekstern finansiering:
- Realdania (incl. indeksering) kr. -70.663.904
- ENV Fonden kr. -27.000.000
- Det Obelske Familiefond kr. -25.000.000
- Spar Nord Fonden kr. -666.132
- Hjørring Udlejernes udsmykningsudvalg kr. -365.754 -123.695.790

 
Netto Anlægsudgifter i alt kr. 55.573.669

 
 
 
  

Bevillinger  
 

Byrådet den 30-05-2012 kr. 55.000.000
 - fremskrivning af bevilling kr. 1.798.000
 - yderligere indeksering 2014-2016 kr. 2.412.313

 
Netto Bevilling i alt kr. 59.210.313

Overførsel af bevillinger
- til verserende Syn og skønsag vedr. porte kr. -1.370.000
- til projektet Forpladsen/Mammutpladsen kr. -2.000.000

Mer-/mindreudgift (mindreudgift=minus) kr. -266.644
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Projektnr.: 002984/001 002991 25-28/AX9020000056/AX9020000156

Projektbetegnelse : Byggemodning Høngårds Ager, Hjørring

Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-15

Lokalplan kr. 73.790        
Arealerhvervelse kr. -              
Projektering kr. 193.513      
Anlæg af veje og grønneområder kr. 6.309.682   
Grundsalg - øvrige omkostninger kr. 1.610.406   
Kloakering kr. 993.740      
Vandforsyning kr. 332.200      
El, tilslutningsudgifter kr. 192.000      

 
Anlægsudgifter i alt kr. 9.705.331

 
 
 

  
Salg  

Salgsindtægter 2011 kr. 5.279.949
Salgsindtægter 2012 kr. 1.220.956
Salgsindtægter 2013 kr. 610.670
Salgsindtægter 2014 kr. 1.424.420
Salgsindtægter 2015 kr. 1.278.300
Salgsindtægter 2016 kr. 1.128.300
Salgsindtægter 2017 kr. 556.530

 
I alt kr. 11.499.125

Overskud (- = underskud) (mindreudgift=minus) kr. 1.793.794

Bemærkninger

Udstykningsregnskab
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Balance  

  

(-) foran et beløb er lig forpligtigelse, gæld eller positiv egenkapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Noter (i mio. kr. )
AKTIVER

1 Materielle anlægsaktiver 1.856,5 1.917,7
Grunde 351,2 352,7
Bygninger 1.262,6 1.368,9
Tekniske anlæg mv. 37,8 39,7
Inventar 18,5 17,1
Anlæg under udførelse 186,4 139,3
Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0
Finansielle anlægsaktiver 4.100,9 4.093,1

2 Aktier og andelsbeviser mv. 4.034,7 4.032,3
3 Langfristede tilgodehavender 74,2 74,0

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -8,0 -13,2
Anlægsaktiver i alt 5.957,4 6.010,8
Omsætningsaktiver 228,2 300,4
Varebeholdninger/-lagre 1,4 1,2

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 120,5 115,4
5 Kortfristede tilgodehavender 113,2 131,2
 Værdipapirer 18,7 18,6
6 Likvide aktiver -25,6 34,0

- heraf Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -148,8 -124,8

- heraf Obligationsbeholdning 123,2 158,8

Aktiver i alt 6.185,6 6.311,3

PASSIVER
7 Egenkapital -3.817,4 -3.944,0

Modpost for takstfinansierede aktiver 0,0  0,0
Modpost for selvejende institutioners aktiver 0,0 0,0
Modpost for skattefinansierede aktiver -1.978,5 -2.034,5
Reserve for opskrivninger 0,0 0,0
Modpost for donationer -0,1 -117,8
Balancekonto -1.838,8 -1.791,7

8 Hensatte forpligtelser -532,4 -548,8
9 Langfristede gældsforpligtelser -1.536,8 -1.487,4

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -14,2 -14,0
10 Kortfristede gældsforpligtelser -284,9 -317,1

Passiver i alt -6.185,6 -6.311,3
Kautions- og garantiforpligtigelser 1.710,7 -1.634,4
Eventualforpligtigelser og -rettigheder -12,0 1,3

Ultimo 2016 Ultimo 2017
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Note 1 – Materielle anlægsaktiver 
 

 

(*) Der afskrives ikke på grunde. 

Materielle anlægsaktiver har ultimo 2017 en regnskabsmæssig værdi på 1.917,8 
mio. kr.. Anskaffelsessummen på Vendsyssel Teater er 179,3 mio. kr., som i 
regnskabsår 2017 er overført fra Materielle anlægsaktiver under udførelse til 
Bygninger. Vendsyssel Teater er delvis finansieret af donationer, som er 
regnskabsført under passiver og afskrives i takt med afskrivningen af Vendsyssel 
Teater svarende til 6,0 mio. kr. i 2017. Hjørring Kommunes samlede afskrivninger 
udgør 106,8 mio. kr. i 2017 mod 97,8 mio. kr. i 2016. Den væsentligste årsag til 
stigningen på 9,0 mio. kr. skyldes at der i 2017 påbegyndes afskrivning af 
Vendsyssel Teater. 
 
 
Note 2 – Aktier og Andelsbeviser 

 

 
Hjørring Kommunes ejerandel i fælleskommunale selskaber er jf. ministeriets regler 
indregnet i balancen med kommunens ejerandel af selskabets egenkapital (indre 
værdi). Værdien af ejerandelen er indregnet på baggrund af seneste foreliggende 

(i mio. kr.)

Kostpris pr. 01.01.2017 351,2 2.395,7 133,6 118,8 186,4 0,0 3.185,7
Tilgang 4,2 20,4 10,2 2,1 138,7 0,0 175,6
Afgang -2,7 -4,9 0,1 0,1 0,0 0,0 -7,4
Overført 0,0 185,8 0,0 0,0 -185,8 0,0 0,0
Kostpris 31.12.2017 352,7 2.597,0 143,9 121,0 139,3 0,0 3.353,9

Ned- og afskrivninger 01.01.2017 0,0 -1.133,1 -95,8 -100,5 0,0 0,0 -1.329,4
Årets afskrivninger 0,0 -95,0 -8,4 -3,4 0,0 0,0 -106,8
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2017 0,0 -1.228,1 -104,2 -103,9 0,0 0,0 -1.436,2

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 352,7 1.368,9 39,7 17,1 139,3 0,0 1.917,7

Samlet ejendomsvurdering pr. 31.12.2017 504,3 1.960,3 2.464,6

Andel finansielt leasede aktiver 0,0 202,5 14,8 1,2 0,0 0,0 218,5

Værdi af aktiver tilhørende selvejende 
institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afskrives over (antal år) : (*) 30-50 år 5-20 år 3-10 år 0 år 5 år

I altGrunde Bygninger
Tekniske 

anlæg mv.
Inventar mv.

Materielle 
anlægs- 

aktiver under 
udførelse 

Immaterielle 
anlægs-
aktiver

Aktier og andelsbeviser                                 
(mio. kr.) Ejerandel

Indre værdi i 
selskab

Værdi af 
ejerandel 

2016

Værdi af 
ejerandel 

2017

Tolne Skov ApS 1,85%                  11,9                    0,2                    0,2 

NJ Holding Nordjylland A/S 1,16%                101,3                    1,1                    1,2 

Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 46,67%                    0,8                    0,4 Opløst i 2016

Sindal Mølle A/S 16,32% 0,3 0,0 0,0

Hjørring Vandselskab A/S 100,00%                  35,3             3.548,0 3.528,6

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 64,49%                101,8                  66,0 65,6

Modtagestationen Vendsyssel I/S 44,38%                    8,2                    3,5                    3,6 

HMN Naturgas I/S 3,46%                    2,3                  72,9                  80,1 

Hirtshals Havn I/S 100,00%                350,5                339,3                350,5 

Nordjyllands Beredskab I/S 11,20%                  21,9                    3,3                    2,5 

I alt                634,3             4.034,7             4.032,3 
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årsregnskab. Alle værdier er således optaget på baggrund af årsregnskaber for 
2016. 
 
I forhold til 2016 er der sket et fald i de registrerede værdier af ejerandele på 2,4 
mio. kr. De væsentlige ændringer kan henføres til Hjørring Vandselskab I/S, HMN 
Naturgas I/S samt Hirtshals Havn I/S. Hjørring Kommunes ejerandel påvirkes af 
selskabernes under- og overskud for 2016. Hjørring Vandselskab I/S påvirker 
kommunens ejerandel negativt med 19,4 mio. kr., HMN Naturgas I/S påvirker 
ejerandel positivt med 7,2 mio. kr. samt Hirtshals Havn I/S påvirker ejerandel positivt 
med 11,2 mio. kr. 
 
 
Note 3 – Langfristede tilgodehavender 
 

 
  
Tilgodehavender hos grundejere:  
Tilgodehavende ultimo 2017 udgør 1,0 mio. kr. Der forventes ingen tab.  
 
Udlån til beboerindskud:   
Tilgodehavende ultimo 2017 udgør 19,0 mio. kr. Der forventes tab på 0,6 mio. kr., 
herfra refusion på 0,4 mio. kr. 
 
Indskud i landsbyggefonden mv.  
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler 
nulstilles i balancen ved regnskabsaflæggelsen. Indskuddet udgør 181,8 mio. kr. 
ultimo 2017. 
 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender: 
På dette område registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, 
efterlevelseshjælp ydet som lån, henstandsbeløb vedrørende frigørelsesafgift, 
boligindskud ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender med 
afdragsvis betaling ud over ét år.  
 
Deponerede beløb for lån mv.: 
Der er i 2017 ingen deponerede beløb for lån mv.   

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Tilgodehavender hos grundejere 0,7 0,3 1,0
Beboerindskud 19,4 -0,4 19,0
Indskud i landsbyggefonden mv. 0,0 0,0 0,0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 54,1 -0,2 53,9
Deponerede beløb for lån mv. 0,0 0,0 0,0
I alt 74,2 -0,3 73,9
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Note 4 – Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 
 

 
 
Området fysiske anlæg til salg indeholder grunde, jord og bygninger bestemt til 
videresalg. Den samlede beholdning til videresalg ultimo 2017 udgør i alt 115,4 mio. 
kr., mod 120,6 mio. kr. ultimo 2016.  
 
Faldet i fysiske anlæg til salg skyldes at der er solgt mange grunde og bygninger 
uden at der er sat tilsvarende nye grunde og bygninger til salg. Der er i 2017 solgt 
10 byggegrunde til boligformål, 9 byggegrunde til erhvervsarealer samt 7 af 
kommunens ejendomme. Der er herudover reserveret 7 byggegrunde til boligformål. 
 
 
Note 5 – Kortfristede tilgodehavender 
 

 
 
Regnskabet for 2017 viser en samlet stigning i kortfristede tilgodehavender på i alt 
18,0 mio. kr.  
 
De kortfristede tilgodehavender indeholder refusionstilgodehavender, tilgode-
havender i betalingskontrol, andre tilgodehavender samt mellemregning mellem 
årene. 
 
Tilgodehavender hos borgerne består hovedsageligt af ejendomsskat, daginstitution 
og beboerindskudslån o. lign. 
 
Andre tilgodehavender består primært af restanceføring af momsudligning 
vedrørende 2017.  
 
Forskydningen på mellemregning mellem årene udgør i alt 10,7 mio. kr. og vedrører 
de transaktioner, der er foretaget i regnskabsår 2017 vedr. 2016 og 2018, og de 
transaktioner, der er foretaget i regnskabsårene 2016 og 2018 vedrørende 2017.
  

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Arealer til fremtidig udstykning 19,9 2,2 22,2
Erhvervsarealer 44,7 -9,9 34,9
Boligformål 35,0 -3,8 31,2
Bygninger 20,9 6,3 27,3
I alt 120,6 -5,1 115,4

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Refusionstilgodehavender -4,4 1,1 -3,3
Tilgodehavender i betalingskontrol 60,8 0,6 61,4
Andre tilgodehavender 37,3 5,6 42,9
Mellemregning mellem årene 19,4 10,7 30,2
I alt 113,2 18,0 131,2
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Note 6 – Likvide aktiver 
 

 
 
Regnskabet viser, at den samlede likvide beholdning i løbet af 2017 har bevæget 
sig fra en negativ kassebeholdning på -25,6 mio. kr. til en positiv kassebeholdning 
på 34,0 mio. kr. I alt en forbedring af de likvide aktiver på 59,6 mio. kr. 
 
Beholdningen ultimo 2016 og ultimo 2017 er ikke et udtryk for den kassebeholdning, 
der er til rådighed i budgetåret, men er et øjebliksbillede på en given dag, den 31. 
december. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der budgetteret et forbrug af den 
likvide beholdning på 14,8 mio. kr. I årets løb blev budgettet korrigeret til et forbrug 
på 125,5 mio. kr. 
 
Resultatet for 2017 blev i stedet en positiv bevægelse på 59,6 mio. kr. eller en 
afvigelse på 185,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det positive 
regnskabsresultat har dermed haft en naturlig afsmitning på likviditeten. 
 
Obligationsbeholdningen som ved udgangen af 2016 udgjorde 123,2 mio. kr. er i 
løbet af 2017 udvidet med 35,6 mio. kr. til en samlet beholdning ultimo 2017 på 
158,8 mio. kr. 
 
Ultimo 2017 er der ikke bundet midler til deponering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -148,8 24,0 -124,8
Obligationsbeholdning 123,2 35,6 158,8
I alt -25,6 59,6 34,0
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Note 7 – Egenkapitalen 
 

 
 
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er 
således et udtryk for kommunens samlede formue.  
 
Hjørring Kommunes egenkapital er i 2017 steget fra -3.817,4 mio. kr. til -3.944,0 
mio. kr. I årets løb sker der forskydninger på såvel aktiver som passiver. 
 
De store forskydninger i egenkapitalen kan primært henføres til optagelse af 
donation, svarende til den eksterne finansiering på Vendsyssel Teater, som ifølge 
regnskabsreglerne skal modregnes i egenkapitalen og nedbringes i takt med 
afskrivning af bygningen.  

Endvidere er der i balancen optaget en modpost til årets bevægelser på de 
skattefinansierede aktiver svarende til værdien af årets tilgang modregnet 
afskrivninger.  
 
Værdireguleringer indeholder forskydninger i arbejdsskadeforpligtelser, forpligtelser 
vedr. åremålsansættelse og eftervederlag, kursregulering af obligationer, 
værdiforringelse af aktier og andelsbeviser, donation til Vendsyssel Teater, 
forventede tab på tilgodehavender samt regulering af leasingforpligtelser.  
 
I 2017 er der registreret værdireguleringer for netto 130,1 mio. kr., hvoraf den 
væsentligste forskydning kan henføres til donation til Vendsyssel Teater på 123,7 
mio. kr., øget forpligtelse vedr. arbejdsskader med 15,6 mio. kr. samt værdi-
regulering af kommunens leasinggæld med 6,9 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 

( i mio. kr.)
Egenkapital 31.12.2016 -3.817,4
+/- primokorrektion 0,0
Egenkapital 01.01.2017 -3.817,4
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver 0,0
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 0,0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver -56,0
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0,0
+/- udvikling i modposter til donationer -117,7
+/- udvikling på balancekontoen 47,1
Egenkapital 31.12.2017 -3.944,0

Årets bevægelse på balancekontoen:
- afskrivninger af restancer/tilgodehavender mv. 2,8
- værdireguleringer  m.v. 130,1

         - årets bevægelse fra konto 0 - 8 -85,8
           I alt 47,1
Udvikling af balancekontoen i alt 47,1
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Note 8 – Hensatte forpligtelser 
  

 
 
Ikke-afdækkede tjenestemandspensioner 
Jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen 
genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, men praksis i Hjørring kommune er at der 
fortages aktuarberegning hvert 3. år.  
Der blev til regnskabsår 2016 indhentet aktuarberegning. Aktuarrapporten anbefaler, 
at der hensættes 417,0 mio. kr., og tager udgangspunkt i udviklingen af antallet af 
tjenestemænd, den gennemsnitlige levealder samt udgiften til den enkelte 
tjenestemand. 
 
Hensatte arbejdsskadeforpligtelser 
I henhold til den aktuarmæssige beregning udgør hensatte arbejdsskadeforpligtelser 
128,2 mio. kr. Hensatte arbejdsskadeforpligtelser skal som minimum beregnes af 
aktuar hvert 5. år.  
Kommunen har dog lavet aftale om en årlig beregning. Den hensatte forpligtelse er 
øget med 15,6 mio. kr. i 2017.  
 
Åremålsansættelser 
Ved åremålets udløb ydes der et fratrædelsesbeløb svarende til 9 måneders løn. 
Beløbet bortfalder, hvis direktøren ansættes varigt i stillingen jf. Rammeaftale om 
åremålsansættelse § 6, stk. 5, pkt. 3. Der ydes endvidere fratrædelsesbeløb, 
såfremt der sker uansøgt afsked på grund af sygdom. Fratrædelsesbeløbet udgør i 
dette tilfælde 3 måneders løn forhøjet med 1 måneds løn for hvert år 
åremålsansættelsen har varet. 
 
Eftervederlag 
Ultimo 2017 er der optjent ret til eftervederlag som følge af Kommunalvalget i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Tjenestemandspensioner -417,0 0,0 -417,0
Arbejdsskader -112,6 -15,6 -128,2
Miljøforpligtigelser 0,0 -0,1 -0,1
Åremålssættelser -2,8 -0,3 -3,1
Eftervederlag 0,0 -0,4 -0,4
I alt -532,4 -16,4 -548,8
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Note 9 – Langfristede gældsforpligtelser 
 

 
 
Ultimo 2017 udgør Hjørring Kommunes gæld – eksklusiv gæld til ældreboliger og 
finansielt leasede aktiver – i alt 839,4 mio. kr. Herudover vedrører 394,1 mio. kr. lån 
til ældreboliger og 254,0 mio. kr. restgæld på kommunens leasingportefølje. Samlet 
set udgør Hjørring Kommunes gæld ultimo 2017 således 1.487,4 mio. kr., mod 
1.536,8 mio. kr. ultimo 2016. Den langfristede gæld er samlet set faldet med 49,4 
mio. kr. 
 
Udviklingen i kommunens låneportefølje kan specificeres således: 
 

 
 
Hjørring Kommunes låneportefølje bortset fra gæld til ældreboliger er primært 
sluteksponeret i renteswap med fast rente og med udløb i tidsintervallet 2022-2040. 
Hele låneporteføljen er i danske kroner. Den valgte strategi for lån med henholdsvis 
fast og variabel rente er i overensstemmelse med Hjørring Kommunes finansielle 
strategi godkendt af Byrådet den 25/10-2017, og vurderes som værende en god og 
langsigtet fordeling mellem fast og variabel rente.  
 
Der er i 2017 optaget nye lån i forbindelse med de låneberettigede udgifter for 
regnskabsåret 2017. Lånehjemtagelsen udgør i alt 39,6 mio. kr., hvoraf 34 mio. kr. 
kan henføres til likviditetslån. Den endelige lånehjemtagelse for regnskabsåret 2017 
sker ved beregning af kommunens låneramme for 2017. 
 
 
 
 
 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo 
2017

Selvejende institutioner med overenskomst -1,1 1,1 0,0
Ældreboliger -425,9 31,8 -394,1
Finansielt leasede aktiver -260,9 6,9 -254,0
Øvrig gæld* -849,0 9,6 -839,4
Langfristet gæld i alt -1.536,8 49,4 -1.487,4

* Specifikation af øvrig gæld
Realkredit -0,1 0,1 -0,1
Kommunekredit -813,8 9,5 -804,3
Anden langfristet gæld -35,0 0,0 -35,0
Øvrig gæld i alt -849,0 9,6 -839,4

(i mio. kr.)
Langfristet gæld primo -1.563,6 -1.536,8
Afdrag på lån 71,9 81,0
Lånehjemtagelse -53,6 -39,6
Kursregulering på lån 0,2 1,1
Ændring i leasingforpligtelse 8,3 6,9
Langfristet gæld ultimo -1.536,8 -1.487,4
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Anvendelse af finansielle redskaber: 
Iflg. Lånebekendtgørelsen, skal der i regnskabet redegøres for kommunens 
anvendelse af finansielle instrumenter i form af valutaterminskontrakter, 
valutaterminsoptioner samt rente- og valutaswaps. Hjørring Kommune har ved 
udgangen af 2017 indgået følgende swap aftaler: 
 

 
(Markedsværdien afspejler prisen for at opsige den enkelte aftale her og nu. - = udgift og + = indtægt). 

Aftalerne er lavet for at sikre kommunen en fast rente på lån med variabel rente i en 
kortere eller længere periode. Hjørring Kommune havde 21 renteswaps ved 
udgangen af 2017, hvor der er omlagt fra variabel til fast rente for 780,3 mio. kr. 
Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning indenfor visse rammer. I 
2017 har Hjørring Kommune ikke konverteret lån. Det nyeste variable lån på 34 mio. 
kr. er via en renteswap konverteret til et fastforrentet lån for en 10-årig periode. 
 
 
Note 10 – Kortfristede gældsforpligtelser 
 

 
 
Kortfristede gældsforpligtelser indeholder kassekreditter, gæld til staten, kirkelige 
skatter, ventende betalinger og en lang række mellemregningskonti. 
 
Den kortfristede gæld er i 2017 på 317,1 mio. kr., mod 284,8 mio. kr. ultimo 2016. 
En stigning i den kortfristede gæld udgør i alt 32,3 mio. kr., hvoraf den største 
stigning kan henføres til kommunens ventende betalinger. 

SWAP-aftaler           
(i mio. kr.) Kontraktnr. Indgået Udløber Valuta Rente

Rente 
forhold

Valuta 
forhold Hovedstol

Restgæld 
31.12.2017

Markedsværdi 
31.12.2017

Kommunekredit S200906751 04.01.2010 04.01.2028 DKK 3,70% Fast DKK -153,6 -105,9 -20,6
Kommunekredit S201007066 08.11.2010 08.11.2035 DKK 3,02% Fast DKK -32,0 -24,4 -4,2
Kommunekredit S2011Z80241 05.12.2011 05.12.2036 DKK 2,45% Fast DKK -46,9 -38,3 -4,7
Kommunekredit S2012Z83085 29.06.2012 29.12.2022 DKK 1,89% Fast DKK -24,9 -12,8 -0,6
Kommunekredit S2012Z84377 27.04.2012 27.04.2037 DKK 2,43% Fast DKK -41,3 -34,3 -4,3
Kommunekredit S2013Z93269 08.04.2013 07.01.2030 DKK 1,76% Fast DKK -88,8 -68,6 -4,1
Kommunekredit S2013Z93909 29.04.2013 29.04.2038 DKK 2,00% Fast DKK -85,8 -74,7 -6,1
Kommunekredit S2013Z98900 20.12.2013 20.12.2023 DKK 1,60% Fast DKK -5,0 -3,1 -0,1
Kommunekredit S14Z102773 30.04.2014 29.04.2039 DKK 2,26% Fast DKK -42,8 -38,3 -4,2
Kommunekredit S14Z108237 16.12.2014 04.01.2028 DKK 0,92% Fast DKK -59,0 -51,7 -0,7
Kommunekredit S14Z108260 22.12.2014 27.12.2035 DKK 1,21% Fast DKK -29,9 -26,2 -0,1
Kommunekredit S17Z135347 06.12.2017 20.12.2027 DKK 0,43% Fast DKK -34,0 -34,0 0,4
Jyske Bank WO18677 04.02.2010 03.01.2035 DKK 3,85% Fast DKK -46,6 -37,1 -10,1
Jyske Bank WO20100 30.03.2011 31.03.2036 DKK 3,78% Fast DKK -47,2 -37,0 -9,3
Jyske Bank WO20312 07.07.2011 07.01.2026 DKK 3,32% Fast DKK -63,9 -39,3 -5,0
Jyske Bank WO20964 21.11.2011 11.02.2031 DKK 2,55% Fast DKK -21,6 -16,1 -2,0
Jyske Bank WO20965 30.12.2011 27.03.2024 DKK 2,26% Fast DKK -34,9 -19,2 -1,3
Jyske Bank W024537 21.11.2013 08.04.2030 DKK 2,29% Fast DKK -14,3 -11,6 -1,2
Danske Bank 40586889C-0950A 08.04.2014 14.04.2033 DKK 0,76% Fast DKK -33,9 -29,6 0,7
Danske Bank 42912148C-BBRCR 18.12.2015 05.01.2026 DKK 0,69% Fast DKK -50,0 -41,5 -0,2
Danske Bank 46889400C-BF1MK 09.02.2017 22.05.2040 DKK 1,21% Fast DKK -37,7 -36,6 0,1
I alt -994,1 -780,3 -77,6

(i mio. kr.)
Ultimo
 2016

Bevægelse 
2017

Ultimo
2017

Kassekreditter og byggelån 0,0 0,0 0,0
Kortfristet gæld til staten -13,6 -2,2 -15,8
Kirkelige skatter og afgifter 0,1 -0,1 0,0
Ventende betalinger (kreditorer) -130,0 -26,5 -156,5
Mellemregningskonti -141,3 -3,5 -144,8
I alt -284,8 -32,3 -317,1
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Område
Lønkroner   (i 

mio. kr.)
Personale-

forbrug
Lønkroner   (i 

mio. kr.)
Personale-

forbrug
Økonomiudvalget - ØKU            297,7         653,6             314,9          674,4 
Arbejdsmarkedsudvalget - ARBM              78,3         211,4               82,9          217,1 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget - SÆH            717,5      1.934,1             741,1       1.954,4 
Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget - FKB              31,6           80,5               29,1            71,1 
Teknik- og Miljøudvalget - TMU              50,3         126,6               48,8          118,9 
Børne-, Skole-  og Undervisningsudvalget - BSU            692,6      1.619,6             699,4       1.607,1 
I alt         1.868,0      4.625,8          1.916,2       4.643,0 

Gennemsnitlig lønudgift pr. medadarbejder 403.822kr.     412.708kr.      

Personaleoversigt 

2016 2017
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Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2017

Værdi af 

Ejerandel 

9.32.21 mio. kr.

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser

Fælleskommunale selskaber:

AVV* 65,6 102,7

Hirtshals Havn 350,5 197,5

Nordjyllands Trafikselskab 60,7

Idrætsformål:

Hirtshals Idrætscenter 7,7

Hirtshals Ridehal 0,6

Idrætscenter Vendsyssel 3,0

Løkkenhallen 4,0

Sindal Golfklub 0,9

Sindal-Hallerne 7,6

Tornby-Hallen 4,4

Andre lokale selskaber og institutioner:

Den selvejende Institution Østergade 33 2,5

DSI Solvang 0,0

Horne Beboerforening 0,0

Kunstbygningen i Vrå 2,5

NK Care Holding ApS 0,2

Rubjerg-Gølstrup Borgerforening 0,1

Udbetaling Danmark ** 13,5

Vrå Folkehøjskole 13,1

Vækstcenter Nord 2,5

Vand:

Em Vandværk 0,1

Hjørring Vandselskab A/S 3528,5 107,6

Fjernvarme

Hirtshals Fjernvarme 14,3

Lendum Kraftvarmeværk 7,8

Løkken Varmeværk 33,0

Løkkensvejens Kraftvarmeværk 21,2

Lønstrup Varmeforsyning 0,8

Lørslev Fjernvarmeforsyning 0,5

Tversted Kraftvarmeværk 14,1

Tårs Varmeværk 35,8

Vrå Varmeværk 26,7

Boligindskudslån

35 Boliglån 0,4

I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser 685,8

Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger

Garanti og regaranti for statslån:

294 Boliglån 948,6
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I alt kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger 948,6

Kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.634,4

Eventualforpligtelser mio. kr.
FOA- og DSR-sagen -8,4
Tryg Garanti -0,1
Injuriesag -0,2

Sindal gl. Rådhus -1,6

Strandret -0,3

Handicapboliger, Aage Holmsvej -0,3

Eventualforpligtelser i alt -10,9

Eventualrettigheder mio. kr.
Logen Sct. Olai 0,1

Hjørring Private Realskole 1,0

Den selvejende institution Asdal Sognegård 0,7

Tjenestemandspension, statslige del af Jobcentret 0,4

Retssag - erstatning til Hjørring Kommune 10,0

Eventualrettigheder i alt 12,2

** Hjørring Kommunes andel af en solidarisk hæftelse for alle kommuner
på 1.189,1  mio. kr. er beregnet ud fra indbyggertal

* Overfor interessentselskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk 
som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld. For Hjørring Kommune gælder det for 
følgende selskaber:
AVV og Nordjyllands Trafikselskab
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Specificeret opgørelse af kautions- og garantiforpligtigelser

Debitor Kreditor Matrikelnr. Restgæld 31.12 Garanti 31.12

Fælleskommunale selskaber:

AVV Kommunekredit 41.856.534              41.856.534         

AVV Kommunekredit 22.801.022              22.807.022         

AVV Kommunekredit 38.000.000              38.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 16.250.000              16.250.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 10.506.881              10.506.881         

Hirtshals Havn Kommunekredit 18.173.391              18.173.391         

Hirtshals Havn Kommunekredit 20.000.000              20.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 20.000.000              20.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 20.000.000              20.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 20.000.000              20.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 20.000.000              20.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 19.718.274              19.718.274         

Hirtshals Havn Kommunekredit 17.720.899              17.720.899         

Hirtshals Havn Kommunekredit 15.083.208              15.083.208         

Nordjyllands Trafikselskab Kommunekredit 60.659.305              60.659.305         

Idrætsformål:

Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit 1.877.801               1.877.801           

Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit 5.799.451               5.799.452           

Hirtshals Ridehal Kommunekredit 621.911                  621.911              

Idrætscenter Vendsyssel Sp.kassen Vends. 2.974.066               2.974.066           

Løkkenhallen Kommunekredit 1.061.048               1.061.048           

Løkkenhallen Kommunekredit 2.905.075               2.905.075           

Sindal Golfklub Nordjyske Bank 923.478                  923.478              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 2.475.968               2.475.968           

Sindal-Hallerne Kommunekredit 933.833                  933.833              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 638.568                  638.568              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 313.359                  313.359              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 3.287.659               3.287.659           

Tornby-Hallen Kommunekredit 4.443.183               4.443.183           

Andre lokale selskaber og institutioner:

Den selvejende Institution Østergade 33LR Realkredit 10.901.302              2.545.194           

DSI Solvang Nykredit -                          -                     

Horne Beboerforening Kommunekredit -                          -                     

Kunstbygningen i Vrå Kommunekredit 2.459.443               2.459.443           

NK Care Holding ApS Realkredit Danmark 238.920                  238.920              

Rubjerg-Gølstrup Borgerforening Kommunekredit 60.008                    60.008                

Udbetaling Danmark Kommunekredit 57.500.000              653.200              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 32.689.307              371.351              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 176.213.523            2.001.786           

Udbetaling Danmark Kommunekredit 577.000.000            6.554.720           

Udbetaling Danmark Kommunekredit 10.733.333              121.931              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 36.000.000              408.960              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 294.000.000            3.339.840           
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Vrå Folkehøjskole Kommunekredit 13.080.923              13.080.923         

Vækstcenter Nord Spar Nord 2.536.884               2.536.884           

Vand:

Em Vandværk Kommunekredit 136.322                  136.322              

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 37.515.542              37.515.542         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 21.017.927              21.017.927         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 49.108.738              49.108.738         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 21.017.927              -                     

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit (21.017.927)            -                     

Varme:

Hirtshals Fjernvarme Kommunekredit 14.305.589              14.305.589         

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 3.904.140               3.904.140           

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 283.293                  283.293              

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 2.790.000               2.790.000           

Lendum Kraftvarmeværk Nordjyske Bank 813.537                  813.537              

Løkken Varmeværk Kommunekredit 1.595.000               1.595.000           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 680.000                  680.000              

Løkken Varmeværk Kommunekredit 4.750.000               4.750.000           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 6.050.733               6.050.733           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 17.090.164              17.090.164         

Løkken Varmeværk Kommunekredit 2.855.065               2.855.065           

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 1.223.174               1.223.174           

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 13.693.953              13.693.953         

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 6.293.312               6.293.312           

Lønstrup Varmeforsyning Kommunekredit 836.567                  836.567              

Lørslev Fjernvarmeforsyning Nordjyske Bank 512.580                  512.580              

Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit 6.918.508               6.918.508           

Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit 921.831                  921.831              

Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit 4.217.505               4.217.505           

Tversted Kraftvarmeværk Nordjyske Bank 2.021.730               2.021.730           

Tårs Varmeværk Kommunekredit 22.314.401              22.314.401         

Tårs Varmeværk Kommunekredit 11.096.186              11.096.186         

Tårs Varmeværk Spar Nord 2.380.000               2.380.000           

Vrå Varmeværk Kommunekredit 26.654.164              26.654.164         

Boligindskudslån:

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 4.624                      4.624                  

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 27.013                    27.013                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 17.380                    17.380                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 10.442                    10.442                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 120                         120                     

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 9.089                      9.089                  

Boligindskudslån Danske Bank 32.808                    32.808                

Boligindskudslån Danske Bank 4.478                      4.478                  

Boligindskudslån Danske Bank 17.007                    17.007                

Boligindskudslån Jyske Bank 9.103                      9.103                  

Boligindskudslån Jyske Bank 11.731                    11.731                

Boligindskudslån Jyske Bank 14.651                    14.651                
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Boligindskudslån Jyske Bank 7.592                      7.592                  

Boligindskudslån Jyske Bank 8.421                      8.421                  

Boligindskudslån Nordea 9.296                      9.296                  

Boligindskudslån Nordea 9.217                      9.217                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 6.902                      6.902                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 11.049                    11.049                

Boligindskudslån Nordjyske Bank 26.378                    26.378                

Boligindskudslån Nordjyske Bank 9.620                      9.620                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 6.720                      6.720                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 7.059                      7.059                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 15.716                    15.716                

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 3.845                      3.845                  

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 26.053                    26.053                

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 11.495                    11.495                

Boligindskudslån Spar Nord 2.057                      2.057                  

Boligindskudslån Spar Nord 8.318                      8.318                  

Boligindskudslån Spar Nord 11.824                    12.824                

Boligindskudslån Spar Nord 10.662                    10.662                

Boligindskudslån Spar Nord 1.919                      1.919                  

Boligindskudslån Spar Nord 17.367                    17.367                

Boligindskudslån Spar Nord 32.483                    32.483                

Boligindskudslån Spar Nord 6.826                      6.826                  

Privatlån Nordjyske Bank 8.582                      8.582                  

Garanti og regaranti for statslån:

Odd Fellow Logen Bygningen Nykredit 25 389.189                  41.722                

A/B Agerlund Nykredit 2 gx 1.820.900               268.463              

A/B Agerlund Nykredit 2 gx 2.115.406               320.615              

A/B Bakken Realkredit Danmark 1A1 3.933.953               737.616              

A/B Christiansgave Nykredit 6 cd 2.090.691               1.432.302           

A/B Dyrlægegården Nykredit 1 iv 2.767.956               1.838.218           

A/B Klosterbakken Nykredit 36 fv 168.598                  109.092              

A/B Klosterbakken Nykredit 36 fv 20.086                    12.997                

A/B Klosterbakken Nykredit 36 fv 173.675                  112.377              

A/B Klosterbakken   Nykredit 36 fv 1.155.976               747.975              

A/B Klosterbakken II Nykredit 36 fx 1.330.511               860.909              

A/B Klosterbakken II Nykredit 36 fx 123.939                  80.195                

A/B Lykkevang Nykredit 45 aa 1.513.243               979.146              

A/B Nørrelund v/Spar Nord Bolig DLR Kredit 6.162.107               1.155.395           

A/B Odinsparken II Nykredit 32 dg 2.129.671               1.364.985           

A/B Solsiden Nykredit 1 ik 769.743                  149.822              

ABF Centerparken BRF Kredit 6V 338.354                  63.272                

ABF Fregatvej 21 BRF Kredit 4CM 2.483.421               466.883              

ABF Keldgårdsvej BRF Kredit 8X 3.615.231               679.664              

ABF Primulavej BRF Kredit 4BS 16.337                    3.055                  

ABF Primulavej BRF Kredit 4BS 1.026.382               191.933              

ABF Primulavej BRF Kredit 4BS 1.472.455               275.349              

ABF Primulavej BRF Kredit 4BS 1.940.549               362.883              

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 369.728                  69.509                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 487.827                  91.711                
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ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 511.822                  96.222                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 495.259                  93.109                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 873.386                  164.196              

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 1DB 4.355.047               818.749              

Andelsboligforeningen DigterhavenRealkredit Danmark 1DI 5.916.397               1.106.366           

Andelsboligforeningen LadepladsenRealkredit Danmark 15AI 4.622.099               868.955              

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 497.936                  93.363                

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 489.897                  91.856                

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 486.064                  91.137                

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 575.816                  107.966              

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 553.501                  103.782              

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 1.856.501               348.094              

Andelsboligforeningen SkelbækvejRealkredit Danmark 1DA 2.407.212               451.352              

Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark 27D 32.487                    6.497                  

Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark 27D 26.419                    26.419                

Anni Margrethe Johansen Nykredit 3 by 62.670                    8.286                  

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 12.688.383              8.125.641           

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 12.915.319              8.270.970           

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 17.689.485              11.328.346         

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 18.005.867              11.530.957         

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 37.581.801              24.067.385         

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 52.397.208              33.555.172         

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 2.202.201               2.202.201           

Boligforeningen AB BRF Kredit 17C m.fl. 1.579.697               1.579.697           

Boligforeningen AB Afd.7 Realkredit Danmark 15ED 1.082.918               239.975              

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 10.914.130              2.548.189           

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 11.276.268              2.632.740           

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 1.065.462               248.760              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 ah 3.298.840               751.421              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 do 2.935.023               2.351.477           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 do 49.492                    39.652                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 32 co 1.974.212               567.981              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 32 co 146.966                  42.282                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 45 aa 86.860                    48.388                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 45 aa 1.276.770               680.347              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 19 l 1.919.916               437.325              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 ti 5.371.920               1.616.391           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 33 13.013.862              3.915.824           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 33 95.908                    27.593                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 ag 2.976.320               856.287              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 ag 64.894                    18.670                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 35 g 3.044.036               875.769              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 7 f 2.901.805               834.849              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 23 ap 5.571.798               1.676.534           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 23 ap 143.156                  41.186                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 15 i 2.140.838               615.919              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 36 ad 602.926                  173.462              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 20 hn 1.205.852               346.923              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 yf 3.080.312               886.206              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 yf 157.973                  45.449                
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Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1 ae 297.588                  18.130                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 40 aæ 288.093                  17.552                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 24 t 2.739.330               814.080              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 24 t 164.664                  48.935                

Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit 1IF 19.586.326              5.601.689           

Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit 1IF 20.429.340              5.842.791           

Bovendia  Afd.2 Realkredit Danmark 124AEZ 40.318                    11.519                

Bovendia Afd, 12 Nykredit 65 6.475.700               6.749.107           

Bovendia Afd. 1 Nykredit 1 ik 713.190                  74.332                

BoVendia Afd. 1 Nykredit 1 if 6.081.483               1.448.801           

Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 1GH 64.711                    18.488                

Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 1GH 3.791.661               1.083.278           

Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 1GH 76.470                    21.847                

BoVendia Afd. 11 Nykredit 60 e 1.639.149               1.625.307           

Bovendia Afd. 12 Nykredit 45 kø 79.565                    18.124                

Bovendia Afd. 12 Nykredit 45 kø 14.261.745              3.403.276           

Bovendia Afd. 12 Nykredit 330 a 17.657.049              5.235.255           

BoVendia Afd. 13 Nykredit 15 eb 1.672.878               663.538              

BoVendia Afd. 13 Nykredit 15 eb 195.086                  201.795              

Bovendia Afd. 15 Nykredit 10 by 675.892                  670.184              

BoVendia Afd. 15 Nykredit 10 l 6.049.398               5.180.444           

BoVendia Afd. 15 Nykredit 10 l 22.765                    19.495                

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 23.339.688              6.668.149           

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 7.744                      2.212                  

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 6.453                      1.844                  

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 7.959.327               2.273.980           

bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 5.193.640               1.483.823           

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 1.354.320               771.963              

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 188.911                  47.228                

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 24L 803.110                  200.778              

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 19 42.556.539              19.946.250         

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 19 21.153.583              21.153.583         

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 19 1.526.086               1.526.086           

Bovendia Afd. 19 Nykredit 5 u 5.256.536               1.252.273           

Bovendia Afd. 19 Nykredit 5 u 151.805                  34.579                

BoVendia Afd. 2 Nykredit 124 akc 28.453.813              28.098.140         

Bovendia Afd. 2 Nykredit 124 akc 61.303.010              30.268.361         

Bovendia Afd. 2 Nykredit 77 av 2.337.033               1.176.696           

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 124AEZ 5.380.479               807.072              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 124AEZ 21.181.471              14.763.485         

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 124AEZ 2.024.410               578.374              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 124AEZ 185.399                  107.531              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 77C 493.193                  394.554              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 77C 9.836.136               7.868.909           

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 77AV 4.453.377               4.453.377           

Bovendia Afd. 20 Realkredit Danmark 54 18.286.925              4.136.503           

Bovendia Afd. 21 Realkredit Danmark 13A 16.216.454              11.137.461         

Bovendia Afd. 3 Nykredit 33 z 126.435                  438.348              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 1 fo 1.063.546               566.727              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 1 fo 195.562                  108.945              
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BoVendia Afd. 3 Nykredit 3 hq 1.153.822               642.779              

BoVendia Afd. 3 Nykredit 4 f 2.193.375               2.174.852           

BoVendia Afd. 3 Nykredit 4 f 59.649                    59.145                

BoVendia Afd. 3 Nykredit 4 f 8.479                      8.408                  

Bovendia Afd. 3 Nykredit 3 rb 10.593.358              3.187.503           

BoVendia Afd. 3 Nykredit 76 dn 213.924                  741.669              

Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark 14B 7.858.241               2.245.100           

Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark 14B 6.039.872               1.725.591           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 3.143.512               3.143.512           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 3.489.077               3.489.077           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 5.317.263               5.317.263           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 25.249.197              25.249.197         

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 27.897.881              27.897.881         

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 1HL 42.376.980              42.376.980         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1HQ 89.026                    75.049                

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1HQ 790.342                  711.307              

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 573.413                  510.337              

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 8.697.356               7.740.647           

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 30.642.269              30.642.269         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 16.294.853              16.294.853         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 16.424.489              16.424.489         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 8.773.702               8.773.702           

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 27.640.826              27.640.826         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 1GH 14.755.695              14.755.695         

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 19.411.640              9.773.761           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 11.892.008              5.987.626           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 11.925.899              6.004.690           

Bovendia afd. 6 Nykredit 1 hu 11.901.222              6.074.681           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 23.923.571              24.093.429         

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 11.969.799              6.109.685           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 12.333.073              6.295.109           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 1 hu 4.184.794               4.214.506           

Bovendia Afd. 6 Realkredit Danmark 1HU 12.628.564              3.607.981           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 49.875                    49.875                

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 146.532                  79.567                

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 281.000                  157.140              

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 268.625                  268.625              

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 2.786.600               1.513.124           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 6.169.080               6.169.080           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3KB 6.840.223               6.840.223           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 3NI 2.669.967               2.329.012           

Bovendia Afd. 9 Nykredit 25 b 1.142.331               608.709              

Bovendia Afd. 9 Nykredit 25 b 149.746                  83.421                

BoVendia Afd. 9 Nykredit 5 v 1.512.622               850.242              

BoVendia Afd. 9 Nykredit 5 v 315.305                  185.505              

BoVendia Afd. 9 Nykredit 3 aa 597.772                  623.000              

BoVendia Afd. 9 Nykredit 3 aa 1.923                      2.110                  

BoVendia Afd. 9 Nykredit 3 aa 682.081                  748.151              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 23K 144.827                  17.669                

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 23K 85.747                    85.747                
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Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 23K 355.246                  43.340                

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 2A 500.237                  142.918              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 2A 2.427.157               693.439              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14FK 3.565                      1.019                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14FK 1.349.055               385.425              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14FK 7.580.581               2.165.772           

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14Ø 19.430                    4.545                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14Ø 24.427                    5.713                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14Ø 2.318.946               542.402              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14Ø 2.825.573               660.902              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 14Ø 5.606.647               1.311.395           

Brinken Ejendomme ApS Realkredit Danmark 1AT 65.402                    6.540                  

Bygge- og Boligforeningen af 1938BRF Kredit 1GH 671.821                  481.024              

Domea Hjørring BRF Kredit 1KZ 71.041.678              47.065.112         

Domea Hjørring BRF Kredit 1KZ 682.827                  452.373              

Domea Hjørring Nykredit 7 ae 7.104.623               7.404.083           

Domea Hjørring Nykredit 11.986.116              5.952.185           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 25AF 422.645                  422.645              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 25AF 2.163.317               633.852              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287E 294.222                  294.222              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287E 878.577                  483.217              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287E 907.573                  907.573              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287E 2.727.985               1.500.392           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 25G 16.517                    16.517                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 25G 41.295                    33.862                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 25G 38.216                    38.216                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287A 279.967                  63.328                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287A 319.983                  319.983              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 287A 5.890.737               1.332.485           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 11.523                    3.292                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 21.288                    6.082                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 133.293                  38.082                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 189.247                  54.068                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 1.389.239               396.906              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 6EN 12.193.712              3.483.744           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 251H 4.253                      1.373                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 251H 366.119                  118.257              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 262H 122.687                  37.849                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 262H 6.070.614               1.872.785           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 251I 4.956.601               1.121.183           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 251I 112.253                  25.392                

Domea Hjørring Nykredit 289 a 1.448.347               806.855              

Domea Hjørring Nykredit 289 a 25.667                    15.059                

Domea Hjørring Nykredit 27 g 2.426.076               1.292.772           

Domea Hjørring Nykredit 27 g 727.409                  387.611              

Domea Hjørring Nykredit 27 g 234.869                  131.806              

Domea Hjørring Nykredit 6a 161.871                  294.935              

Domea Hjørring Nykredit 6a 221.595                  19.986                

Domea Hjørring Nykredit 6a 54.656                    4.929                  

Domea Hjørring Nykredit 6a 40.346                    73.512                
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Domea Hjørring Nykredit 7 ae 3.095.711               1.558.691           

Domea Hjørring Nykredit 7a 43.799.581              22.764.832         

Domea Hjørring Nykredit 7a 6.295.217               3.213.236           

Domea Hjørring Nykredit 7a 10.151.165              10.792.719         

Domea Hjørring Nykredit 7a 1.327.795               1.411.712           

Domea Hjørring Nykredit 7 cy 1.013.953               61.774                

Domea Hjørring Nykredit 7 cy 275.887                  16.808                

Hanne Berg Realkredit Danmark 17AQ 14.119                    4.236                  

Hanne Berg Realkredit Danmark 17AQ 19.547                    19.547                

Hanne Berg Realkredit Danmark 17AQ 373.936                  112.181              

Hanne Berg Realkredit Danmark 17AQ 387.848                  387.848              

Hans Jørgen Jensen BRF Kredit 4G m.fl. 177.142                  115.142              

Hirtshals Boligforening BRF Kredit 238 m.fl. 732.116                  732.116              

Hirtshals Boligselskab Nykredit 15 v 1.539.730               1.318.559           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 15 v 24.397                    20.893                

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 3.222.291               9.152.159           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 794.868                  2.490.496           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 10.088.798              17.488.817         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 2.624.568               4.549.659           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 62.455.743              33.201.473         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 43.722.541              23.242.903         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 2.439.711               1.281.275           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 2.555.500               1.287.205           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 442.368                  445.642              

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 10.414.248              10.284.070         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 akc 4.248.319               4.195.215           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 124 ah 8.293.443               4.408.794           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.399.642               2.500.787           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 81.722                    81.722                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 167.465                  167.465              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 628.921                  628.921              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 1.718.646               660.132              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 11.112.596              11.112.596         

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 1.606.425               1.606.425           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 2.236.414               2.236.414           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124BDP 730.912                  225.852              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124BDP 1.508.438               466.107              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124BDP 13.149.331              4.063.143           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 2.298                      656                     

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 49.759                    14.216                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 132.851                  37.956                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 124LI 3.602.905               1.029.350           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 11DG 29.978                    6.781                  

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 11DG 3.762.922               851.173              

Hirtshals Boligselskab Kommunekredit 3.165.689               3.165.689           

Hjørring Boligselskab Realkredit Danmark 11AB 141.118                  141.118              

Hjørring Boligselskab Realkredit Danmark 2CE 378.072                  103.781              

Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark 3DV 15.246                    3.049                  

Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark 3DV 128.707                  128.707              

John Rasmussen Nykredit 2 z 49.158                    89.568                
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John Rasmussen Nykredit 2 z 34.510                    3.905                  

John Rasmussen Nykredit 2 z 370.830                  41.131                

Jylland Detail Realkredit Danmark 3BF 47.559                    9.512                  

Knud Heelund Nykredit 1 87.909                    9.318                  

Knud Heelund Nykredit 1 305.303                  36.084                

Kuben Realkredit Danmark 12AA 107.937                  30.838                

Kuben Realkredit Danmark 12AA 12.941.994              3.697.528           

Leif Andersen Nykredit 1 em 99.303                    170.179              

Leo Rasmussen Realkredit Danmark 301F 101.306                  101.306              

Louise Møller Nykredit 95 e 11.591                    20.053                

Louise Møller Nykredit 95 e 346.733                  118.652              

Nordbolig A/S Nykredit 129 d 139.279                  253.771              

Sindal Boligselskab LR Realkredit 205.300                  206.532              

Sindal Boligselskab LR Realkredit 2.259.547               2.273.104           

Svend Aage Jørgensen Nykredit 3 bb 83.360                    144.220              

Søren Andersen Realkredit Danmark 3DO 56.434                    16.366                

Søren Andersen Realkredit Danmark 3DO 304.681                  304.681              

Thorkild Jensen Nykredit 3 124.073                  24.988                

Kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.634.404.006    
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Oversigt over tillægsbevillinger vedr. regnskabsår 2017

nr. Tillægsbevillinger: J.nr. Øk.udvalg Byråd Forbrug Forøgelse

1 Udmøntning af særtilskudspulje for kom. med vanskelige øk. 00.30.00-S00-3-16 21.12.16 18.400.000

2 Valg til Ældrerådet 84.12.00-P21-1-16 21.12.16 320.000            

3 Poulstruplund - konsekvens af delvis indfrielse af lån 27.00.00-S00-2-16 21.12.16 338.000

4 Tornby Børnehus 82.20.00-P20-1-16 25.01.17 2.200.000         

5 Salg til HMN Gasnet 82.00.00-G01-24-11 01.02.17 31.860

6 Vedligeholdelsesrammer SÆH 27.00.00-Ø00-27-16 15.02.17 1.035.000         

7 Salg Fuglsigvej 59 82.02.00-Ø54-30-16 15.02.17 462.879

8 Rulning fra 2016 - 2017 - drift 00.32.10-S55-1-17 29.03.17
- Økonomiudvalget 27.312.446       
- Arbejdsmarkedsudvalget 6.928.000         
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget 6.063.000         
- Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 4.163.000         
- Teknik- og Miljøudvalgetudvalget 10.267.000       
- Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 39.768.000       
Rulning fra 2016 - 2017 - anlæg 80.598.583       

9 Låneadgang mv. vedr. 2016 samt deponering 00.30.06-A00-1-15 29.03.17 20.199.000
 - 29.03.17 5.608.000

10 Boligselskabet Nordjylland, afd. 26, Bindslev - kapitaltilførsel 03.11.08-Ø60-2-13 29.03.17 362.000            

11 Indfriet kommunegaranti Andelsboligfore. Doggerbanke 03.03.00-G01-1-14 26.04.17 1.016.871         

12 Økonomirapport 1 00.30.00-Ø00-6-17 31.05.17
- Økonomiudvalget 2.288.000         
- Arbejdsmarkedsudvalget 4.000.000         

13 Indfrielse af kommunegaranti for byfornyelseslån, Nørreg. 16 03.11.00-Ø60-1-17 31.05.17 488.000            

14 Grundkapitalindskud Renovering Vesterlund 03.02.12-G01-2-16 31.05.17 200.000            

15 Børnehus i Bindslev 82.18.00-G01-5-15 28.06.17 1.564.000         

16 Omsorgssystem til SÆH 85.00.00-A00-2-16 30.08.17 9.800.000         

17 Midtvejs- og efterreguleringer af generelle tilskud m.v. 25.10.17 7.043.293         

18 Økonomirapport 2 00.30.00-Ø00-11-17 29.11.17
- Økonomiudvalget 25.458.000       
- Arbejdsmarkedsudvalget 21.500.000       
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget 8.900.000         
- Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.024.000         

19 Ilikviditetslån - Indfrielse af lån Møllegården, Vrå 00.30.06-A00-1-16 29.11.17 16.000.000       

I alt 216.985.900 106.353.032
NETTOFORBRUG/TILGANG -110.632.868  

Balance 106.353.032     106.353.032     
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Kommunens selvforsikringsområder
ens selvforsikringsområder 
Hjørring Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Herudover har Hjørring 
Kommune valgt at være delvist selvforsikret vedrørende ansvarsforsikring og 
bygnings/løsøreforsikring. 

Selvforsikringsområde Regnskab 2017 Budget 2017 Over/underskud 
Arbejdsskade -2,4 -0,5 -1,9 

Ansvars-, bygnings- og 
løsøreforsikring -5,0 -3,4 -1,7 
 

Den interne præmieopkrævning er baseret på at ordningen skal hvile i sig selv. 

Ved arbejdsskadeforsikring skal den interne præmie dække præmie til katastrofedækning, udgifter til 
erstatninger, arbejdsmiljøbidrag, administrationsudgifter til Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen samt 
behandling af arbejdsskader og udgift til juridisk afdeling.  

For ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring skal den interne præmie dække præmie til 
forsikringsselskabet, erstatninger for skader fra intern selvrisiko til forsikringsselskabets selvrisiko og 
administrationsudgifter for forsikringskontoret. 

Hjørring Kommune har anvendt interne forsikringspuljer, der administreres Jf. Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 (6.52.74 Interne forsikringspuljer) hvor der står følgende: 
Der fastsættes en forsikringspræmie således, at den samlede forsikringsordning hviler i sig selv på 
længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal 
fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende 
forsikringsordningerne registreres på samme funktion. 

På baggrund af en aktuel gennemgang af regnskaberne for perioden 2012-2017 vil der blive 
udarbejdet nye takster for 2018.  

Barselsudligningsordningen  

 
KL har ved Overenskomst-2005 indgået aftale med KTO og Sundhedskartellet om udligning af udgifter 
vedr. barsels- og adoptionsorlov. Puljen dannes via inddragelse af budgetbeløb fra de enkelte 
områder svarende til de historiske udgifter til barsels- og adoptionsorlov. 
 
Barselsudligningsordningen tages løbende op til revision med henblik på tilretning i forhold til tidligere 
regnskabsresultater. Barselsudligningsordningen skal over tid ”hvile i sig selv”. I 2018 bliver der 
arbejdet på en ændring i opkrævningsmetoden af barselsudligning. 
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Specifikation af Barselsudligningsordningen: 
 

Regnskabsår 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse Akkumuleret 
2012 12,430 10,817 1,613 0,072 

2013 9,704 10,933 -1,229 -1,157 

2014 10,614 8,779 1,835 0,678 

2015 10,773 9,785 0,988 1,666 

2016 8,929 9,230 -0,301 1,365 

2017 10,197 11,160 -0,963 0,402 

Pos.tal=overskud 
 
Akkumuleret afvigelse udviser den akkumulerede saldo for tidligere regnskabsår inkl. regnskab 2017 
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