Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022
Trykprøvning investeringsoversigt

Overslag

Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget

Fællespulje skoler

Skole og børnehus i Vrå

Skole og børnehus i Vrå

Børnehus i Hjørring Øst

2019

2020

2021

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

-20.000

11.000

2022

Bemærkninger

i 1.000 kr. i 1.000 kr.

9.000

-

-1.528

Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til
bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes
driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og
myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og
Fødevarestyrelsen mv.

1.528

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse
med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for
likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold
til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner,
der skal rummes i bygningen.

-24.000

24.000

Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse
med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for
likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold
til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner,
0 der skal rummes i bygningen.

-15.000

Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser
på grund af et stigende børnetal. På BSU den 15. maj
2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt
børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30
vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal
imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres
ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en
0 tilpasning i dagplejen.

4.000

0

11.000

I forbindelse med finansiering af nyt tag ved Tornby undervisningssted, blev der i 2018 lånt 1,528 mio. kr. af anlægsprojektet Skole og børnehus i Vrå. Beslutningen
blev, at disse midler skal tilbagebetales i 2019 fra Fællespuljer skoler. Der flyttes derfor 1,528 mio. kr. fra Fællespulje skoler til Skole og børnehus i Vrå.
Periodiseringen for Skole og børnehus i Vrå er ændret, da det har vist sig, at cashflowet ikke sker så hurtigt som først antaget. Der er derfor flyttet 24,000 mio. kr.
fra 2019 til 2021.
Periodiseringen for Børnehus i Hjørring Øst er ændret og omprioriteret. Fremrykningen af projektet til opstart i 2019 sker på grund af det pres der er på
institutionerne i område øst på grund af stigende børnetal.

