Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget i alt

Overførsel fra
2016 til 2017
(+)=m erforbrug
(-)=m indreforbrug

-11,025

Afvigelse
korrigeret
budget
(+)=m erforbrug
(-)=m in.forbrug

-16,085

Ansøgning om
overførsel fra
2017 til 2018
Rulnings% eller
(+)=m erforbrug
Puljer m v. (P)
(-)=m indreforbrug Grænse -2% og +3%

Kort bemærkning/Formål

-8,937

Forsyningsområdet

0,000

-5,623

0,000

Affald og genbrug

0,000

-5,623

0,000

Park og Vej

-4,848

-2,313

-3,550

0

Brugerfinansieret med opsamling på
mellemregning

Vejområdet

-4,848

-2,292

-3,550

3

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

Grønne områder
Strand og Kyst

-0,104
0,082
-3,877
-0,711

0,000
0,000
-1,114
-0,711

0
0

Ingen afvigelse - ingen overførsel
Ingen afvigelse - ingen overførsel

Lejeadministration

0,000
0,000
-1,439
-0,891

p

Bygningsvedligeholdelse

-0,548

-0,403

-0,403

p

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

Byggeri og ejendomme

Ældre- og plejeboliger

0,000
-2,523

-2,763
-2,127

0,000
-2,127

p

Natur og Miljø
Natur og Miljø

-2,523

-2,127

-2,127

p

Natura 2000

0,000

Bæredygtig udvikling

0,000

Vand og Jord

Landdistrikter
Landdistrikter

0,000
-2,215

-2,215

Arbejdet med Natura2000 har afventet
strategi for området - opstartet ultimo 2017
og igangsættes 2018
Der er periodevise forskydninger i et EUprojekt, som styres af Hjørring Kommune.
Statsligt projekt vedr. indstasplaner for
grundvamdsbeskyttelse.

-2,146

-2,146

-2,146

-2,146

p

*BEMÆRK:
Overførsel fra 2016 til 2017 er trukket fra Økonomisystemet.
Her er et positivt tal udtryk for, at der er rullet et overskud og et negativt tal er et rullet underskud
Kolonnen for overførsler fra 2017 til 2018 udfyldes med samme fortegn af hensyn til sammenlignelighed.
Tallene bliver automatisk overført til fanen Regnskab 2017 med modsat fortegn. Tjek venligst at det er tilfældet.

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

