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Læsevejledning 

Hjørring Kommunes regnskab for 2018 består 
af to bind.  

Bind 1 - Årsberetning, som beskriver de 
overordnede økonomiske resultater. 

Bind 2 – Regnskabsbemærkninger og 
obligatoriske oversigter mv., som 
indeholder udvalgenes regnskabsbemærk-
ninger, anlægsregnskaber, beskrivelse af 
regnskabspraksis, balance med noter og 
øvrige obligatoriske oversigter til regnskabet.  

Kommuneoplysninger 

Oplysninger om Hjørring Kommunes politiske 
og administrative organisation, herunder 
kontaktoplysninger, fremgår af kommunens 
hjemmeside www.hjoerring.dk. Regnskabet 
offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart 
efter den endelige godkendelse i byrådet i 
maj måned. 

Hjørring Kommunes regnskab revideres af 
BDO, Visionsvej, 9000 Aalborg. 

Ledelsens påtegning 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 
med Lov om Kommunernes Styrelse og 
reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets 
Budget- og Regnskabssystem for kommuner.  

Regelgrundlaget er omsat til en konkret 
regnskabspraksis for Hjørring Kommune med 
særlig fokus på de dele, hvor kommunerne 
har valgfrihed. Kommunens regnskabspraksis 
er optrykt i regnskabets Bind 2.  

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et 
retvisende billede af det økonomiske resultat i 
2018, herunder et retvisende billede af 
balancens poster ved udgangen af året.  

Hjørring, den 28. marts 2019 

Borgmester  /  Kommunaldirektør 

http://www.hjoerring.dk/
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Borgmesterens forord 

Hjørring Kommunes årsregnskab for 2018 
foreligger nu. I regnskabet kan du danne dig 
et indtryk af kommunens økonomiske 
situation, og hvordan det er gået med at 
opfylde de budgetmæssige forudsætninger 
og målsætninger. 

Ved budgetvedtagelsen for Budget 2018-
2021 blev der indgået en budgetaftale i 
forlængelse af aftalerne for tidligere år, som 
bl.a. indeholder udmøntning af yderligere 
besparelser i 2018 på 60 mio. kr.  

Budgetaftalen understøtter kommunens 
arbejde med langsigtede budgetstrategier og 
ikke mindst at give det nye byråd mulighed 
for at arbejde langsigtet med behov for 
yderligere tilpasninger. 

Vi har i byrådet meget fokus på at lægge 
realistiske budgetter, og vi er meget 
fokuserede på, at budgetterne også bliver 
overholdt i årets løb.   

Det er derfor positivt, at vi på trods af øget 
udgiftspres på flere budgetområder har været 
i stand til at overholde servicerammen endda 
med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Målet 
om ”servicebalance” er dermed realiseret. 

Det samlede resultat af den ordinære drift 
viser et overskud på 147,0 mio. kr. og et 
mindreforbrug i forhold til det korrigerede 
budget på 76,2 mio. kr. Heraf overføres 59,3 
mio. kr. til 2019. Dermed er der i regnskabet 
realiseret en reel besparelse på 16,9 mio. kr., 
som tilføres kommunekassen. 

Samlet set udviser regnskabet et kassetræk 
på 113,4 mio. kr. mod et vedtaget budget i 
balance. Årsagen hertil kan primært henføres 
til negativ efterregulering af 
indtægtsgrundlaget, håndtering af budget-
udfordringer med Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalgets driftsbudget, egen-
finansiering af anlæg, investering i ny 
affaldssorteringsordning og finansielle 
forskydninger. 

På trods heraf går vi ud af året med en 
gennemsnitlig likviditet på 261,1 mio. kr. og 
dermed fortsat en likviditet væsentligt højere  
end byrådets målsætning på minimum 130,0 
mio. kr.  

I årets løb er der gennemført anlægs-
investeringer for 163,3 mio. kr. og der er 
indgået anlægsindtægter for 16,4 mio. kr.  

De væsentligste investeringer kan henføres til 
vedligeholdelse af de kommunale veje, 
forbedringer af Hjørring Stadion, opstart af 
projektet med ny skole og børnehus i Vrå, 
omdannelse af skole til Byens hus i Vrensted, 
projekt med Børnehus i Bindslev samt 
vedligeholdelse og energirenovering af den 
eksisterende bygningsmasse. 

På trods af større budgetmæssige 
udfordringer i årets løb kan vi glæde os over, 
at der igennem godt samarbejde, politiske 
prioriteringer og en stor indsats fra de 
budgetansvarlige er realiseret et godt 
regnskabsresultat på de fleste parametre. 

God læselyst. 

Arne Boelt 
Borgmester 
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Ledelsens årsberetning 

I dette afsnit beskrives og analyseres de væsentligste udviklingstendenser i regnskabets hovedtal. 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 

Regnskab Budget 2018 Budget 2018 Regnskab

( i  mio. kr. ) 2017 Vedtaget Korrigeret 2018

Det skattefinansierede område

Driftsindtægter -4.192,2 -4.239,9 -4.197,8 -4.198,2 -0,4

Skatter -2.826,4 -2.909,3 -2.909,7 -2.909,7 0,0

Tilskud og udligning -1.365,8 -1.330,7 -1.288,1 -1.288,5 -0,4

Driftsudgifter 3.972,0 4.083,6 4.140,2 4.069,3 -70,9

Økonomiudvalget 500,9 537,7 568,3 524,5 -43,8

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 986,5 1.008,2 997,1 985,1 -12,0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.333,3 1.362,9 1.402,1 1.401,7 -0,4

Teknik- og Miljøudvalget 100,7 122,7 101,8 94,2 -7,7

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.050,6 1.052,1 1.070,9 1.063,9 -7,1

Driftsresultat før finansiering -220,2 -156,3 -57,6 -128,9 -71,3

Renteudgifter mv. (netto) 25,5 19,9 -13,2 -18,1 -5,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -194,7 -136,4 -70,7 -147,0 -76,2

Anlægsudgifter (netto) 109,2 98,1 244,3 146,8 -97,5

Resultat af det skattefinansierede område -85,5 -38,3 173,6 -0,1 -173,7

Resultat af forsyningsvirksomheder -5,6 0,0 11,5 15,7 4,2

Resultat i alt -91,1 -38,3 185,1 15,6 -169,5

Finansieringsoversigt
Låneoptagelse -39,6 -38,0 -49,6 -44,4 5,2

Afdrag på lån 81,0 73,7 73,9 73,9 0,0

Finansforskydninger -8,0 2,5 58,5 68,6 10,1

Kursregulering af likvide aktiver -1,9 0,0 0,0 -0,3 -0,3

D. Finansposter i alt 31,4 38,2 82,8 97,8 15,2

 Samlet kassevirkning -59,6 -0,1 267,9 113,4 -154,3

(-) foran beløb er l ig indtægter eller overskud i resultatfelter 

Budget-

afvigelse

Driftsresultat 
Resultatet af den ordinære drift viser et 
overskud på 147,0 mio. kr. og dermed et 
mindreforbrug i forhold til det korrigerede 
budget på 76,2 mio. kr. Heraf overføres 59,3 
mio. kr. til 2019.  

Driftsregnskabet udviser dermed et reelt 
mindreforbrug efter overførsel på 16,9 mio. 
kr., som tilføres kassen. Tages der højde for  

tillægsbevillinger i årets løb ligger 
driftsresultatet 47,7 mio. kr. under 
forventningen ved budgetvedtagelsen. 

Forringelsen af driftsresultatet kan i høj grad 
henføres til omtalte efterregulering af 
indtægtssiden og budgetudfordringer med 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets 
driftsbudget.  
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På indtægtssiden er der i skatter og generelle 
tilskud indgået 41,7 mio. kr. mindre end 
forventet ved budgetvedtagelsen. Mindre 
indtægten kan henføres til den årlige 
midtvejsregulering, hvor skønnet for udgifter 
til overførselsområdet og fald i pris- og løn-
udviklingen medførte en nedjustering af 
indtægtsgrundlaget på 27,7 mio. kr. set i 
forhold til grundlaget i Økonomiaftalen for 
2018. Ligeledes er der gennemført en 
efterregulering af beskæftigelsestilskuddet til 
finansiering af udgifter til forsikrede ledige, 
som affødte en mindre indtægt på 15,0 mio. 
kr. Ovenstående reguleringer er alle tilpasset 
bevillingsmæssigt i årets løb. 

I forhold til driftsrammerne har der i løbet af 
året været budgetmæssige udfordringer med 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets 
driftsbudget primært inden for ældre- og 
handicapområdet. Samlet set er udvalget i 
løbet af året tilført 33,2 mio. kr. i 
tillægsbevillinger. Heraf tilbageføres 2,8 mio. 
kr. til kassen i forbindelse med regnskabet 
primært afledt af mindreforbrug på 
aktivitetsbestemt medfinansiering. Det 
forventes, at udvalgets budget er i balance i 
2019.  Udvalget arbejder videre med analyser 
af udgiftsudvikling og handlemuligheder 
inden for Voksen og Handicap. Resultaterne 
af dette arbejde forelægges for byrådet i maj 
måned. 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 
har i årets løb leveret besparelser for 6,0 mio. 
kr. og regnskabet viser yderligere besparelser 
for 3,1 mio. kr., som er tilført kassen.   

På øvrige udvalgsområder er der via 
regnskabssagen tilført kassen 5,3 mio. kr. 
afledt af mindreforbrug efter overførsel til 
2019. Heraf kan 1,6 mio. kr. henføres til 
vintertjenesten. De brugerfinansierede 
områder i form af boligadministration og 
forsyningsområdet indgår ikke i disse tal, da 
de er omfattet af hvile i sig selv princippet, 
hvor afvigelserne automatisk bliver opsamlet i 
en mellemregning med kommunen. 

Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
regnskabsbemærkninger fra de enkelte 
udvalgsområder, hvor ovenstående er 

uddybet. Endvidere fremgår regnskabs-
oversigten med specifikation af afvigelser på 
sektorniveau optrykt på side 11.   

Tabel 2: Udvikling driftsoverførsler 

I mio. kr. 

Overførsel 

til 2018

Overførsel 

til 2019

Udvikling 

(+ = forbrug)

I alt -80,1 -59,3 20,8

Økonomiudvalget -42,3 -40,8 1,6

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -3,2 -8,9 -5,7

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget -3,4 2,4 5,8

Teknik- og Miljøudvalget -8,9 -5,7 3,2

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -22,3 -6,4 15,9

Regnskabet viser et forbrug af 
driftsoverførsler på 20,8 mio. kr., som nu 
udgør 59,3 mio. kr.  

Bufferpuljen på 25,2 mio. kr. blev allerede 
ved økonomirapporten i foråret tilført kassen 
for at imødegå presset på servicerammen 
pga. af det forventede forbrug af 
driftsoverførsler og øvrige budgetmæssige 
udfordringer.  

Endvidere blev der i forbindelse med 
Økonomirapport 2 foretaget en omprioritering 
af   35,5 mio. kr. fra drift til anlæg, som også 
har væsentlig indflydelse på det endelige 
drifts- og anlægsresultat. 

Disse tiltag sammenholdt med en generel 
tilbageholdenhed resulterede i, at regnskabet 
udviser overholdelse af servicerammen 
endda med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., 
set i forhold til sigtepunktet for 
servicerammen på 2.851,1 mio. kr. Dermed 
er der ikke risiko for individuel 
regnskabssanktion, men der vil stadig være 
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risiko for kollektiv regnskabssanktion, hvis 
kommunerne under èt overskrider 
servicerammen. 

Det forventes, at tendensen med faldende 
driftsoverførsler vil fortsætte og stabilisere sig 
omkring et niveau på 45-50 mio. kr. over tid. 
Denne udvikling forventes at være fuldt 
forsvarlig set i forhold til likviditet og 
serviceramme, da bufferpuljen også fremover 
kan bringes i spil til udjævning af udsving. 

Af de samlede driftsoverførsler på 59,3 mio. 
kr., kan 40,8 mio. kr. henføres til 
Økonomiudvalget, svarende til 68,8 % af de 
samlede overførsler. Heraf vedrører 21,0 mio. 
kr. centrale puljer og flerårige projekter til 
monopolbrud, IT-investeringer, ØKU-
udviklingspulje og forsikringsområdet. Disse 
puljer udmøntes over tid. 

Årets forbrug af driftsrul og opsamling af 
underskud kan i høj grad henføres til 
Undervisning og Dagtilbud, hvor de 
opsparede budgetmidler stort set er brugt op. 
Der foreligger i regnskabssagen særskilt 
handleplan for Dagtilbudsområde Nord, som 
ansøger om rul af underskud ud over 
overførselsgrænsen på 2 %.  

Øvrige områder med overførsel af 
driftsunderskud overholder alle overførsels-
grænsen på 2 %. Samlet set overføres der 
underskud for 11,0 mio. kr.  

Enkelte driftsområder primært under 
Økonomiudvalget ansøger om rul af overskud 
over overførselsgrænsen på de 3 % til 
gennemførelse af fremtidige investeringer i 
digitalisering og udviklingstiltag.  

I regnskabets Bind 2 er der optrykt en samlet 
oversigt med driftsoverførsler. 

Driftsmæssigt råderum 
Det driftsmæssige råderum udgør det beløb, 
som er til rådighed, når de faste udgifter til 
drift, renter og afdrag er betalt. 

Tabel 3: Driftsmæssigt råderum 

I mio. kr. 

Regnskab 

2017

Regnskab 

2018

Resultat ordinær drift -194,7 -147,0

Afdrag på lån 81,0 73,9

Driftsmæssig råderum -113,7 -73,1

Netto anlægsinvesteringer 109,2 146,8

Årets lånefinansiering -39,6 -44,4

Likviditetspåvirkning -44,1 29,3

Forklaring: (-) = positiv likviditetsvirkning/positivt råderum 

Note: Finansforskydninger og deponeringer er ikke indregnet i oversigten

Tabellen viser, at der er realiseret et positivt 
driftsmæssigt råderum i begge år. I 2018 
viser oversigten, at 29,3 mio. kr. af årets 
anlægsinvesteringer er finansieret af kassen. 

Fremadrettet er målet for det driftsmæssige 
råderum minimum 70 mio. kr., hvilket er en 
forudsætning for fastholdelse af et fornuftigt 
anlægsprogram uden træk på kassen.   
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Renter 
På rentesiden udviser regnskabet en netto 
renteindtægt på 18,1 mio. kr. mod en 
forventet renteudgift på 19,9 mio. kr. i det 
vedtagne budget. Dermed er regnskabs-
resultatet forbedret med 38,0 mio. kr., som 
primært kan henføres til frasalg af ejerandel i 
HMH Naturgas I/S for 34,6 mio. kr. Denne 
sag blev håndteret bevillingsmæssigt tidligere 
på året. I forbindelse med regnskabs-
afslutningen er der ændret i principperne for 
periodisering af renter på den langfristede 
gæld, så bogføringen følger kreditforeningens 
periodisering mellem regnskabsår. Dette 
medfører en engangs-besparelse i 
regnskabet på 5,0 mio. kr., som tilføres 
kassen.  

Anlæg 
På anlægssiden er der netto afholdt 
anlægsudgifter for 146,8 mio. kr., som er 97,5 
mio. kr. mindre end den korrigerede 
budgetramme på 244,3 mio. kr. Heraf 
overføres 95,1 mio. kr. til afslutning af 
igangværende projekter i 2019. På tværs af 
alle afsluttede anlægsprojekter viser 
regnskabet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., 
som tilføres kassen. 

Brutto er der afholdt anlægsudgifter for 163,3 
mio. kr., som er 61,7 mio. kr. mere end det 
aftalte niveau i det vedtagne budget. 
Anlægsområdet er ikke omfattet af reglerne 
om regnskabssanktion. 

Med henvisning til tidligere kan de 
væsentligste investeringer henføres til 
vedligeholdelse af de kommunale veje, 
forbedringer Hjørring Stadion, opstart af 
projektet med ny skole og børnehus i Vrå, 
omdannelse af skole til Byens hus i Vrensted, 

projekt med Børnehus i Bindslev samt 
vedligeholdelse og energirenovering af den 
eksisterende bygningsmasse.  

Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
anlægsoversigter. 

Forsyningsvirksomhed 
Driften af forsyningsvirksomheden, som 
omfatter renovationsordningen, viser et 
underskud på 15,7 mio. kr. afledt af indkøb af 
containere til den nye affaldssorterings-
ordning. Resultatet af renovationsordningen 
samles op i en mellemregning med 
kommunen, da området over tid skal hvile i 
sig selv.  Ved udgangen af 2018 har Hjørring 
Kommune et tilgodehavende ved 
renovationsordningen på 2,4 mio. kr.  

Samlet resultat og finansiering 
Samlet set udviser regnskabsopgørelsen et 
kasseforbrug på 113,4 mio. kr. mod et 
vedtaget budget i balance.   

Finansieringsoversigten viser, at der er 
hjemtaget lån for 44,4 mio. kr., som er 5,2 
mio. kr. mindre end det korrigerede budget. 
Afvigelsen kan henføres til bevilget 
likviditetslån på 7,0 mio. kr., som først er 
hjemtaget i januar måned 2019 modregnet 
kurstab ved omlægning af ældreboliglån på 
1,8 mio. kr.   

Afdragssiden på den langfristede gæld er 
realiseret i overensstemmelse med de 
budgetmæssige forudsætninger.  

I forhold til posten finansforskydninger viser 
regnskabet en stigning på 66,1 mio. kr. i 
forhold til det vedtagne budget og et 
merforbrug på 10,1 mio. kr. Stigningen kan i 
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høj grad henføres til deponering af likviditet 
ved indgåelse af nye lejemål for 12,0 mio. kr. 
samt deponering af likviditet i forbindelse med 
frasalg af ejerandele i HMN Naturgas I/S på 
27,7 mio. kr. Begge forhold blev håndteret 
bevillingsmæssigt i årets løb.   

I regnskabet fremstår en restbevilling på 18,0 
mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til 
projektet på slagterigrunden i Vrå og 
deponering vedrørende Børne- og Ungehuset 
Lundergård. Bevillingen til slagterigrunden 
overføres til 2019 og deponeringen 
vedrørende Lundergård afdækkes via 
låneramme i 2018. 

Tages der højde for dette viser finans-
forskydningerne et merforbrug på 28,1 mio. 
kr., som kan henføres til periodeforskydning 
mellem regnskabsårene på kort- og 
langfristede tilgodehavender mv. uden 
bevillingsmæssig funktion. 

Afvigelserne på finansforskydningerne er 
nærmere beskrevet i noterne til balancen i 
Bind 2.  

Balancen 
Balancen fremgår i beretningen på side 10 og 
de væsentligste ændringer er beskrevet i 
nedenstående med uddybning i noterne til 
balancen, som er optrykt i Bind 2. 

Det fremgår tidligere, at kommunens bogførte 
kassebeholdning er faldet med 113,4 mio. kr. 

Værdien af aktier og andelsbeviser er også 
faldet primært afledt af det beskrevne frasalg 
af ejerandele i HMN Naturgas I/S svarende til 
34,6 mio. kr. Omvendt er kommunens 
ejerandele i Sampension Livsforsikring A/S 
ifølge ændring af kommunal regnskabs-
praksis værdiansat og optaget i balancen til 
en værdi af 22,3 mio. kr.  

Balancen indeholder en væsentlig stigning i 
hensatte forpligtigelser på 449,2 mio. kr. 
Stigningen kan primært henføres til 
indførelsen af nye regler for værdiansættelse 
af den langsigtede forpligtigelse på 
tjenestemænd, for den del, som ikke er 
afdækket forsikringsmæssigt.  

Ændringen vedrører diskonteringsrenten for 
opgørelsen af forpligtigelsen, som er ændret 
fra 2 % i fast rente til en variabel 
diskonteringsrente. Denne ændring 
sammenholdt med en stigende levealder 
medfører en stigning i forpligtigelsen på 429,5 
mio. kr. Det skal fremhæves, at ændringen 
alene har regnskabsteknisk betydning og 
dermed ikke forventes at påvirke det afsatte 
driftsbudget i negativ retning.  

Kommunens langfristede gæld er i 2018 
faldet med 31,0 mio. kr. Dermed nedbringer 
vi fortsat den langfristede gæld.  

Samlet set bevirker ændringerne et samlet 
fald i kommunens egenkapital og formue med 
517,1 mio. kr.  
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Likviditet 

Figur 1: Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen 

Grafen viser, at den gennemsnitlige likviditet 
er øget med 9,6 mio. kr. i løbet af 2018 til 
261,1 mio. kr. ved årets udgang.  

Det beskrevne kassetræk i 2018 
sammenholdt med et budgetteret kassetræk i 
2019 på 63,5 mio. kr. medfører, at den 
gennemsnitlige likviditet vil falde i løbet af 
2019. Faldet afspejles allerede i 
likviditetskurven, da likviditeten i årets første 
måneder er faldet med 13,6 mio. kr. til et 
niveau på 247,5 mio. kr. ultimo februar.  

Opgørelsen af den endelige låneadgang for 
2018 viser, at der kan frigives deponering for 
36,7 mio. kr., som kan medvirke til at 
stabilisere likviditetskurven. Forholdet er 

nærmere omtalt i sagsfremstillingen til videre 
stillingtagen i byrådet. 

Endvidere vil den særlige overgangsordning 
for de aldersbetingede udgiftsbehov i 
udligningssystemet bidrage positivt til 
likviditetskurven. Hjørring Kommune er 
ekstraordinært tilført 10,1 mio. kr. i hvert af 
årene 2019 og 2020, som endnu ikke er 
budgetlagt.   

Den videre udvikling i likviditetskurven 
henover 2019 vil i høj grad afhænge af 
budgetsikkerheden og udviklingen i forbruget 
af drifts- og anlægsoverførsler.  
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Hoved- og nøgletal 
I nedenstående oversigt fremgår nogle af de væsentligste nøgletal ved vurdering af udvikling i 
økonomien med sammenligning til landsgennemsnit.  

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab

2014 2015 2016 2017 2018

Drift

Driftsoverskud (mio. kr.) -36,9 -94,5 -171,7 -194,7 -147,0

Driftmæssigt råderum (mio. kr.) 14,3 -36,9 -99,8 -113,7 -73,1

Serviceudgifter (mio. kr.) 2.793 2.778 2.781 2.815 2.847

Serviceudgifter pr. indbygger - Hjørring 42.703 42.550 42.514 43.096 43.712

Serviceudgifter pr. indbygger - Landsgens. 39.480 39.954 40.150 40.919 41.666

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.) 183,0 278,0 203,2 141,7 163,3

Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Hjørring 2.798 4.258 3.107 2.170 2.502

Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Landsgens. 2.921 3.143 3.016 2.955 2.672

Langfristet gæld

Langfristet gæld ekskl. Ældreboliglån (mio. kr.) 1.075,6 1.113,3 1.110,9 1.093,3 1.079,2

- heraf leasinggæld (mio. k r.) 273,9 269,2 260,9 254,0 251,7

Langfristet gæld pr. indbygger - Hjørring 15.825 16.474 17.020 17.011 16.753

Langfristet gæld pr. indbygger - Landsgens. 10.459 10.576 10.690 10.773 10.596

Likviditet

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr.) 117,1 32,3 227,1 251,5 261,1

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Hjørring 1.789 495 3.472 3.850 4.001

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Landsgens. 4.731 5.144 5.418 6.138 6.502

Skatteudskrivning

Udskrivningsprocent kommuneskat 25,60 25,90 25,90 25,90 25,90

Grundskyldspromille 33,36 34,00 34,00 34,00 34,00

Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hjørring 143.006 145.978 148.068 149.064 153.844

Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Landsgens. 147.680 149.870 152.337 154.090 158.019

Indbyggertal 

Samlet indbyggertal (pr. 1. januar), heraf * 65.405 65.295 65.411 65.307 65.257

0-5-årige 3.924 3.787 3.794 3.657 3.654

6-16-årige 8.764 8.684 8.569 8.490 8.353

17-66-årige 41.009 40.744 40.620 40.360 40.198

67+-årige 11.707 12.080 12.428 12.735 13.051

Procentandel af befolkning i hele landet 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13

Kilde og noter

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal og regnskabsdata.

Landsgennemsnit er ekskl. hovedstadsområdet. Sammenligningstal for 2018 er ikke endelige regnskabstal. 

Nøgletal vedrørende brutto anlægsudgifter er ekskl. forsyning og ældreboliger.

Nøgletal vedrørende langfristet gæld tager afsæt i gælden ultimo året før i forhold til indeværende års indbyggertal, 

jf. definition i ØIMs nøgletal. 

* Stigningen i folketallet i 2016 skyldes primært indvandring fra ikke vestlige lande.
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Balancen 
I nedenstående oversigt fremgår kommunens balance, som er nærmere uddybet med noter i 
regnskabets Bind 2.  

Noter (i mio. kr.)

AKTIVER

1 Materielle anlægsaktiver 1.917,7 1.856,0

Finansielle anlægsaktiver 4.093,1 4.134,8

2 Aktier og andelsbeviser mv. 4.032,3 * 4.015,3

3 Langfristede tilgodehavender 74,0 117,1

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -13,2 2,4

Anlægsaktiver i alt 6.010,8 5.990,8

Omsætningsaktiver 300,4 177,4

Varebeholdninger/-lagre 1,2 1,3

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 115,4 127,6

5 Kortfristede tilgodehavender 131,2 109,5

Værdipapirer 18,6 18,4

6 Likvide aktiver 34,0 -79,4

- heraf Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter-124,8 -170,9

- heraf Obligationsbeholdning 158,8 91,5

Aktiver i alt 6.311,3 6.168,2

PASSIVER

7 Egenkapital -3.944,0 -3.426,9

8 Hensatte forpligtelser -548,8 -997,9

9 Langfristede gældsforpligtelser -1.487,4 -1.456,4

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -14,0 -16,2

10 Kortfristede gældsforpligtelser -317,1 -270,7

Passiver i alt -6.311,3 -6.168,2

Kautions- og garantiforpligtigelser -1.634,4 -1.744,3

Eventualforpligtigelser og -rettigheder 1,3 -2,2

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

* heraf primokorrektion på 22,3 mio. kr.

Ultimo 2017 Ultimo 2018



HJØRRING KOMMUNE 
Årsberetning 2018 

11 

Regnskabsoversigt  
Nedenstående oversigt viser driftsregnskabsresultatet på udvalgs- og sektorniveau, herunder den 
detaljerede udvikling i driftsoverførslerne.  

Byråd 80,1 4.083,6 4.151,7 4.085,1 -66,7 -59,3

Økonomiudvalget 42,3 537,7 568,3 524,5 -43,8 -40,8

Administrativ organisation 36,1 454,4 478,0 441,4 -36,6 -34,7

Politisk organisation 0,8 12,3 13,1 11,3 -1,7 -0,9

Erhverv, Turisme og profilering 2,2 12,5 15,4 12,5 -3,0 -3,0

Kultur 3,2 58,4 61,8 59,3 -2,5 -2,3

Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget 3,2 1.008,2 997,1 985,1 -12,0 -8,9

Forsørgelsesydelser 0,0 893,6 893,6 892,1 -1,5 0,0

Beskæftigelsesindsats 3,2 105,2 94,1 84,5 -9,7 -8,2

Specialundervisning for Voksne 0,0 9,4 9,3 8,5 -0,8 -0,7

Sundheds-, Ældre- og Handicapudv. 3,4 1.362,9 1.402,1 1.401,7 -0,4 2,4

Sikringsområdet 0,0 60,1 61,6 61,6 0,0 0,0

Sundheds- og Ældreområdet 3,0 886,0 903,2 904,4 1,2 2,1

Handicapområdet -0,4 416,9 436,6 436,7 0,1 2,1

Social Tilsyn Nord 0,8 0,0 0,8 -1,0 -1,7 -1,7

Teknik- og Miljøudvalget 8,9 122,7 113,3 109,9 -3,4 -5,7

Forsyningsområdet ** 0,0 0,0 11,5 15,7 4,2 0,0

Park og vej 3,6 134,3 109,8 106,8 -3,0 -1,3

Byggeri og Ejendomme 1,1 -24,4 -25,3 -25,9 -0,6 -0,3

Natur og Miljø 2,1 11,0 13,4 11,1 -2,4 -2,4

Landdistrikter 2,1 1,8 3,9 2,1 -1,8 -1,8

Børne-, Fritids- og 

Undervisningsudvalget 22,3 1.052,1 1.070,9 1.063,9 -7,1 -6,4

Undervisning 12,3 567,0 573,3 571,9 -1,4 -1,1

Dagtilbud 4,2 237,5 239,8 240,1 0,3 0,5

Børne og familie 4,7 206,1 215,3 211,2 -4,1 -4,1

Fritid 1,1 41,5 42,5 40,6 -1,9 -1,7

Budget-

afvigelse

Heraf 

overføres 

til 2019*

Forklaring *: (+) = merforbrug/underskud , (-) = mindreforbrug/opsparet 

Forklaring **: Overskud på forsyningsområdet opsamles i mellemværende med forsyningsbrugerne.

(i mio. kr.)

Samlet 

overførsel 

til 2018*

 Vedtaget 

Budget 

2018

Korrigeret 

budget 

2018

Regnskab

2018
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Generelt 
Hjørring Kommunes regnskab aflægges i 
henhold til Budget- og regnskabssystem for 
kommuner, som detaljeret beskriver reglerne 
for bogføring i regnskabet, procedurekrav og 
formkravene til præsentationen af 
regnskabet.    
 
Der er tale om et udgiftsregnskab, som måler 
på budgetgrundlaget. Det er alene balancen, 
som indeholder omkostningsbaserede 
principper i form af afskrivninger og 
hensættelser mv. 
 
Bogføring 
Kommunens bogføring følger følgende 
hovedprincipper:  
 

• Kontinuitet i den valgte praksis 
• Overholdelse af god bogføringsskik 
• Bogføring af udgifter sker i henhold til 

transaktionsprincippet, som er det 
tidspunkt, hvor leveringen foregår eller 
arbejdet præsteres 

• Indtægter bogføres i det år, som 
indtægten vedrører 

 
Supplementperioden for regnskabsåret løber 
til 15. januar året efter regnskabsåret. 
Regninger, som først indgår efter denne dato 
henføres til nyt regnskabsår.  
 
Efter supplementperiodens udløb til 31. 
januar er der adgang til bogføring af 
afslutningsposteringer primært hjemtagelse af 
endelige statsrefusioner, kursregulering af 
obligationsbeholdning og øvrige balance-
mæssige posteringer.    
 

Procedurekrav 
Aflæggelsen af regnskabet følger tidsplanen, 
som er optrykt i kommunens Principper for 
Økonomistyring.  
 
Årsregnskabet aflægges til politisk 
behandling i løbet af marts måned med 
efterfølgende oversendelse til revision. Det 
endelige regnskab med tilhørende 
revisionsberetning og eventuelle 
bemærkninger behandles politisk i maj 
måned. 
 
Præsentation af regnskabet 
Kommunens præsentation af regnskabet 
følger minimumskravene.  
 
Regnskabet er opdelt i 
 

• Bind 1 – Årsberetning med de 
overordnede resultater 

• Bind 2 – Detaljeret regnskab, med 
udvalgenes regnskabsbemærkninger 
og øvrige obligatoriske oversigter 
 

 
Bemærkninger til regnskabet 
Regnskabet skal når det aflægges indeholde 
bemærkninger til væsentlige afvigelser 
mellem det afsatte budget eller den 
forudsatte aktivitet på sektorniveau og det 
endelige regnskabsresultat.  
 
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i 
forhold til foregående år  
Nedenstående indeholder en beskrivelse af 
væsentlige ændringer i regnskabspraksis: 

• Kommunens ejerandel i Sampension har 
ikke tidligere været værdiansat og optaget 
i regnskabet. Kommunens ejerandel er nu 
værdiansat og optaget i balancen ud fra 
en værdi af 22,3 mio. kr., som er tilpasset 
via primo-saldo-korrektion. 

• Balancen indeholder en væsentlig 
stigning i hensatte forpligtigelser på 449,2 
mio. kr. Stigningen kan primært henføres 
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til indførelsen af nye regler for værdi-
ansættelse af den langsigtede forplig-
tigelse på tjenestemænd, for den del, som 
ikke er afdækket forsikringsmæssigt.  
Ændringen vedrører diskonteringsrenten 
for opgørelsen af forpligtigelsen, som er 
ændret fra 2 % i fast rente til en variabel 
diskonterings-rentekurve. Denne ændring 
sammenholdt med en stigende levealder 
medfører en stigning i forpligtigelsen på 
429,5 mio. kr. Det skal fremhæves, at 
ændringen alene har regnskabsteknisk 
betydning og dermed ikke forventes at 
påvirke det afsatte driftsbudget i negativ 
retning.  

 
• I forbindelse med regnskabsafslutningen 

er der ændret i principperne for 
periodisering af renter på den langfristede 
gæld, således at bogføringen følger 
kredit-foreningens periodisering mellem 
regn-skabsår. Dette medfører en 
engangs-besparelse i regnskabet for 
2018 på 5,0 mio. kr. 

 

Balancen 
Formålet med balancen er at vise 
kommunens aktiver og passiver opgjort 
henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før.  
 
Bundlinjen i balancen er egenkapitalen, som 
viser kommunens regnskabsmæssige værdi. 
 
Værdiansættelse af aktiver og passiver følger 
gældende principper i Budget- og regnskabs-
systemet, herunder de særlige principper for 
håndtering af anlægsaktiver.   
 
Nedenstående beskriver bl.a. de områder, 
hvor de enkelte kommuner har valgfrihed i 
forhold til fastlæggelse af regnskabspraksis:  
 
Materielle anlægsaktiver 
Hjørring Kommune har vedtaget følgende 
minimumskrav for optagelse af 
anlægsaktiver:  

• Kostprisen/værdien af det enkelte 
aktiv skal være over 100.000 kr. 

Aktiver under 100.000 kr. udgiftsføres 
i købsåret. 

• Kostprisen/værdien skal kunne 
opgøres pålideligt 

• Brugstid/levetid skal være over et år 
• Aktivet afskrives over den forventede 

levetid. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes som kommunens 
samlede nominelle tilgodehavender. 
Nedskrivning af forventet tab sker ud fra en 
vurdering af afskrivningsniveauet i de seneste 
3 år.   
 
Aktier og andelsbeviser  
Værdiansættelsen efter indre værdis metode 
tager afsæt i senest godkendte og revideret 
regnskab for selskabet. 
 
Selskaber, hvor kommunens indskud er 
fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan 
udtrække ejerandelene, indregnes ikke i 
kommunens balance. 
 
Omsætningsaktiver - varebeholdninger 
Det er alene varelager med en værdi over 
100.000 kr. og med væsentlige forskydninger 
i beholdningen, som registreres i balancen.  
 
Der er alene optaget varebeholdninger på 
vejområdet.  
 

Grunde og bygninger til videresalg 
Det er hovedreglen, at grunde og bygninger 
til videresalg bliver værdiansat til den udbudte 
pris, som er vedtaget politisk. Hvis denne ikke 
er vedtaget sker værdiansættelsen til kostpris 
eller seneste offentlige vurdering.  
 
Arealer, som endnu ikke er salgsklare 
optages til kostpris eller offentlig vurdering.   
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnes i balancen med 
kursværdien ved årets udgang. 
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Likvide beholdninger  
De likvide beholdninger er som hovedregel  
balanceret til saldoen i banken ved årets 
udgang. 
Hensatte forpligtigelser 
Forpligtigelser optages i balancen i henhold til 
gældende principper.  
Pensionsforpligtigelsen på tjenestemænd for 
den del, som ikke er afdækket forsikrings-
mæssigt, opgøres årligt ud fra en 
aktuarmæssig beregning.  
 
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.  
 
Langfristede gældsforpligtigelser 
Kommunens langfristede gæld er optaget til 
restgælden ved årets udgang, hvilket også 
gælder leasing.  

 
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter 
gæld til leverandører, andre myndigheder 
samt anden gæld, måles til nominel værdi. 
 
Kommunen har ingen gæld i udenlandsk 
valuta.  
 
Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita 
m.v. 
Nettogælden omfatter tilgodehavender til 
opkrævning fra kommuner/staten, aktiver 
tilhørende fonds og legater, deposita og de 
tilsvarende modposter hertil og som 
udgangspunkt optaget til værdien ved årets 
udgang. 
 
Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, 
kirken, andre kommuner og regioner er 
optaget til restgælden ved årets udgang.   

 
 
  



Oversigt - driftsrulninger 2018 til 2019

I ALT (ekskl.  forsyningsvirksomhed) -80,1 4.140,2 4.069,3 -70,9 -59,3 -11,6

Økonomiudvalget -42,3 568,3 524,5 -43,8 -40,8 -3,0

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -3,2 997,1 985,1 -12,0 -8,9 -3,1

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget -3,4 1.402,1 1.401,7 -0,4 2,4 -2,8

Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed) -8,9 101,8 94,2 -7,6 -5,7 -1,9

- forsyningsvirksomhed 0,0 11,5 15,7 4,2 0,0 4,2

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -22,3 1.070,9 1.063,9 -7,1 -6,4 -0,7

Restbeløb
til kassen 

(-) =tilføres 
kassen

Afvigelse 
korrigeret budget 

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

Heraf overføres 
til 2019i mio. kr. 

Overført fra 2017   
 til 2018                      

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

Korrigeret budget 
2018

Regnskab
 2018



Økonomiudvalget

Overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget (+)=merforbrug   

(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2018 til 2019

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% Grænse
 -2% og +3%

Puljer mv. 
markeres med 
(P) Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -42,346 -43,783 -40,781
-3,002 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

-36,131 -36,578 -34,657
-20,277 -19,157 -18,742

0,000 0,010 0,010 P

Området udviser et lille merforbrug på 0,010 mio. 
kr, som ansøges overført til 2019, da udgiften har 
været afholdt til visse dele af byggemodningen i 
Højene, Hjørring, hvor denne udgift i 2019 flyttes 
til det konkrete byggemodningsprojekt.

-0,304 -0,755 -0,755 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,755 mio. 
kr., som skyldes endelig afregning med 
Udlændingestyrelsen vedr. Asylcenter 
Møllegården og fraflytningsopgørelsen. 
Mindreforbruget ansøges overført til 2019 til 
bygningsvedligeholdelse på Møllegården indtil 
beslutning om fremtidig anvendelse.

0,000 -0,066 0,000 P
Området udviser et mindreforbrug på 0,066 mio. 
kr. som anbefales tilført kassen.

0,000 0,000 0,000 P Området udviser budgetbalance.

0,000 -0,050 0,000 P
Området udviser et mindreforbrug på 0,050 mio. 
kr. som anbefales tilført kassen.

-1,388 -1,139 -0,931 P

Området udviser et samlet mindreforbrug på 
1,139 mio. kr. Heraf ansøges overført 0,650 mio. 
kr. til Talentudviklingsforløb, og 0,281 mio. kr. til 
forundersøgelse af Kommunalt selskab solceller. 
Det resterende beløb på 0,208 mio. kr. anbefales 
tilført kassen.

-0,200 -0,469 -0,300 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et mindreforbrug på 0,469 mio. 
kr. Der ansøges overført 0,300 mio. kr. til 2019, 
som ligger 0,100 mio. kr. over 
overførselsgrænsen til investering i køkkenudstyr 
samt indkøb af nye vandkølere. Det resterende 
mindreforbrug på 0,169 mio. kr. anbefales tilført 
kassen.

-0,393 -0,343 -0,200 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et mindreforbrug på 0,343 mio. 
kr., og der ansøges overførsel til 2019 op til 
grænsen på 0,200 mio. kr. Det resterende 
mindreforbrug på 0,143 mio. kr. anbefales tilført 
kassen.

-0,792 -0,832 -0,832 7%

Området udviser et mindreforbrug på 0,832 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ændret i 
periodisering på opgaver med ekstern bistand. 
Mindreforbruget ansøges overført til 2019, som 
ligger 0,461 mio. kr. over overførselsgrænsen. 
Den ekstra overførsel skal anvendes til 
igangværende opgaver, særligt i relation til 
byudviklingsopgaver. Derudover er der 
igangværende efteruddannelsesforløb, som 
forløber på tværs af budgetår. 

-0,614 -0,981 -0,981 0,2 mio.kr. grænse
Området udviser et mindreforbrug på 0,981 mio. 
kr., som ansøges overført til 2019 til afdækning af 
implementering af ny erhvervsservice.

-0,200 -0,325 -0,200 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et mindreforbrug på 0,325 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes en vakant stilling, og 
0,200 mio. kr. ansøges overført til 2019 til 
efteruddannelse og køb af ekstern juridisk 
bistand. Restbeløb på 0,125 mio. kr. anbefales 
tilført kassen.

-0,156 -0,295 -0,295 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et samlet mindreforbrug på 
0,295 mio. kr., som ansøges overført til 2019. Det 
ansøgte beløb ligger 0,095 mio. kr. over 
overførselsgrænsen. Hvoraf 0,092 mio. kr. 
ansøges overført til eksternt finansieret projekt 
(sygefravær i ældreområdet). Resterende beløb 
ansøges overført til 2019 til øgede udgifter til 
oplæring samt supervision.

-0,251 -0,529 -0,400 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et mindreforbrug på 0,529 mio. 
kr., som kan henføres til, at medarbejder i staben 
er gået på pension ved udgangen af maj måned. 
Funktionen er efterfølgende overført til Økonomi 
og Finans med budgetmæssig virkning fra 2019 
og frem.  Der ansøges overført 0,400 mio. kr., 
som er 0,200 mio. kr. mere end rulningsgrænsen. 
Midlerne skal anvendes til understøtning af den 
videre udvikling og effektivisering inden for 
Økonomi- og Personaleforvaltningen. Restbeløb 
på 0,129 mio.kr. anbefales tilført kassen.

-1,446 -1,655 -1,450 16%

Området udviser et mindreforbrug på 1,655 mio. 
kr. Mindreforbruget kan i høj grad henføres til 
overførsel fra 2017 til 2018 på 1,446 mio. kr.   Der 
ansøges om overførsel af 1,450 mio. kr., som 
ligger 1,387 mio. kr. over overførselsgrænsen til 
videre investering i personaleudvikling, 
automatisering af bogføringsprocesser, 
systemunderstøtning af 
økonomistyringsprocessen  og arbejdet med 
implementering af ledelsesinformationssystemet, 
som vil kræve ekstra ressourcer i 
implementeringsfasen. Restbeløb på 0,205 mio. 
kr. anbefales tilført kassen.

-1,200 -0,308 0,000 P

Området udviser en merindtægt på 0,308 mio. 
kr., som anbefales tilført kassen. I øjeblikket 
arbejdes der med indtægtsoptimering af 
statsrefusioner, hvorfra resultatet indtægtsføres i 
2019.

-0,200 -0,724 -0,500 0,2 mio.kr. grænse

Området udviser et mindreforbrug på 0,724 mio. 
kr.,  som primært kan henføres til vakancer.  Der 
ansøges overført 0,500 mio. kr., som ligger 0,300 
mio. kr. over rulningsgrænsen. Det ekstra rul skal 
anvendes til investering i den videre udvikling af 
området herunder automatisering af bilagsgange 
og sikring af integration til 
ledelsesinformationssystemet.  Restbeløb på 
0,224 mio. kr. anbefales tilført kassen. 

Central Administration
Administrativ organisation

Ubestemt formål

Andre faste ejendomme

Driftssikring af boligbyggeri

Museer

Ældreboliger

Centrale forvaltningsudgifter

Kantine

Kontorelever

Stabene tværgående

Borgmesterkontoret

Arbejdsmiljø og MED

Stabsfunktion

Økonomi og Finans

Indtægtsoptimering

Indkøb og Udbud

Plan og Udvikling



-0,793 -1,277 -1,000 10%

Området udviser et mindreforbrug på 1,277 mio. 
kr., som skyldes vakancer, medarbejders fravær 
med tabt arbejdsfortjeneste, fratrædelser og 
nedgang i timetal. De vakante stillinger er besat 
pr. 1. september 2018. Der ansøges overført 
1,000 mio. kr., som er 0,700 mio. kr. mere end 
rulningsgrænsen. De ekstra midler skal anvendes 
til understøtning af det videre forløb med 
generationsskiftet i afdelingen og afsætning af 
ekstra ressourcer til opbygning af ny 
organisationsstruktur i lønsystemet i 
sammenhæng med organisationsprojektet 
OS2MO og det videre arbejde med anvendelse af 
ledelsesinformationssystemet. Restbeløb på 
0,277 mio. kr. anbefales tilført kassen.

-0,787 -0,598 -0,598 2%

Området udviser et mindreforbrug på 0,598 mio. 
kr.. Mindreforbruget skyldes primært, at 
dagpengeindtægterne har været højere end 
forventet, og at udgifterne til tolkebistand har 
været lavere end forventet. 
Det fulde mindreforbrug ansøges overført til 2019 
til øget digitalisering, indretning i borgerservice og 
arbejdsmiløforbedringer, herunder arbejdet med 
kerneopgaven.

-1,086 -2,772 -2,772

0,000 1,340 1,340

-1,065 0,152 0,152

-0,149 -0,961 -0,961

-1,274 -2,684 -2,666

0,000 0,450 0,450

0,000 -0,751 -0,751

0,000 1,619 1,619

0,000 1,472 0,000

-0,207 -0,397 0,000

0,000 0,145 0,000 P
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
udviser et merforbrug på 0,145 mio. kr., som 
anbefales finansieret af kassen.

-0,963 -0,554 -0,554 P
Området skal hvile i sig selv, så mindreforbruget 
opsamles i mellemregning med ordningen og 
ansøges overført til 2019.

0,000 0,288 0,000 P

Området udviser et merforbrug på 0,288 mio. kr., 
som kan henføres til udsving i til- og afgange og 
forsinkelser på afregning af indtægter fra 
Sampension. Området analyseres nærmere frem 
til ØK1 2019. Merforbruget anbefales finansieret 
af kassen.

-6,809 -6,167 -6,167 P

Forsikringsområdet skal hvile i sig selv, og 
mindreforbruget på 6,167 mio. kr. ansøges derfor 
overført til 2019, og disponeres som 
følgende:1,000 mio. kr. reserveres til patient-
forsikringssag, som afventer endelig afgørelse. 
0,800 mio. kr. er udskudte projekter til ABA 
anlæg haller og uddannelse af sikringsleder.
3,600 mio. kr. er bufferpuljen fra tidligere år kr. 
Restbeløb på 0,767 mio. kr. tilføres bufferpuljen.

-10,119 -14,053 -12,551
0,000 0,004 0,000 P Området udviser budgetbalance.

-1,314 -1,258 -1,258 6%

Området udviser et mindreforbrug på 1,258 mio. 
kr., som ansøges overført til 2019. 
Mindreforbruget skyldes primært udsatte 
disponerede projekter som forventes gennemført 
i første halvdel af 2019.

0,000 -2,720 -1,320 P

KMD systemer udviser et mindreforbrug på 2,720 
mio. kr., som skyldes en efterregulering, samt 
udfasning af KMD sag. Det undersøges inden 
ØK1 2019 om dele af mindreforbruget bør 
omplaceres til monopolbruddet., og 1,320 mio. kr. 
ansøges overført indtil Monopolbruds-økonomien 
er gennemgået. Det resterende mindreforbrug på 
1,400 mio. kr. anbefales tilført kassen.

-1,600 -1,966 -1,966 P

Området udviser et mindreforbrug på 1,966 mio. 
kr. Afvigelsen skyldes primært, at afsatte midler til 
videreudvikling af Hjørring Kommunes centrale 
systemer ikke blev anvendt i 2018. Mindreforbrug 
på 1,216 mio. kr. ansøges overført til 
videreudvikling af centrale systemer, og det 
resterende mindreforbrug på 0,750 mio. kr. 
ansøges overført til anlægsprojektet vedr. stadion 
jvf. orienteringssag på ØKU-møde d. 12/12-18.

0,000 -0,091 0,000 P
Området udviser et mindreforbrug på 0,091 mio. 
kr., som anbefales tilført kassen.

Løn- og personaleadministration

Borgerservice

Arbejdsmarkedsområdet

Børne- og Undervisning                                                                    

Det specialiserede børneområde

Teknik- og Miljøområdet                                                                   

Naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Byggesagsbehandling

0%

Sundheds-, Voksen-, Ældre- og 
Handicapområdet udviser et samlet merforbrug 
på kr. 1,075 mio. kr. SÆH området har i 2018 
haft ekstraordinære advokatudgifter til retssag 
vedrørende privat leverandørs konkurs. I 
november måned faldt der dom i sagen. Hjørring 
kommune vandt sagen, og fik godtgjort en andel 
af de afholdte advokatudgifter. Efter modregning 
af godtgørelsen, udgør betalte advokatudgifter til 
retssagen 1,073 mio. kr..  Det samlede 
merforbrug for SÆH området svarer således til 
de afholdte advokatudgifter i forbindelse med 
retssagen. Der ansøges herefter om, at 
merforbruget ikke overføres til 2019, men 
regnskabsforklares, og dermed anbefales 
finansieret af kassen. Der gøres samtidig 
opmærksom på, at der er opstået øvrige 
retssager, som følge af konkurssagen.

1%

Arbejdsmarkedsområdet og Jobcentre udviser et 
samlet mindreforbrug på 1,432 mio. kr. Det 
samlede mindreforbrug ansøges overført til 2019 
til anvendelse af udskudte anskaffelser af pc'er 
og digitaliseringsinvestering.

2%

Børne- og Undervisning samt Det specialiserede 
børneområde udviser et samlet mindreforbrug på 
0,809 mio. kr.. Årsagen til det samlede 
mindreforbrug er implementering af nyt 
dagtilbudssystem tidsmæssigt er forskubbet, 
stillingsvakance samt at der ved ØK2 blev sendt 
et signal om, at der skulle være en vurdering af, 
hvorvidt planlagte investeringer ultimo året kunne 
skubbes til 2019. Mindreforbruget ansøges 
overført til 2019, og skal anvendes bl.a. til fortsat 
kompetenceudvikling, implementering af nyt 
pladsanvisningssystem og de investeringer som 
er skubbet. 

3%

Det samlede område omkring Teknisk 
Forvaltning giver et mindreforbrug på 1,365 mio. 
kr., som ansøges overført til 2019. 
Mindreforbruget indgår i den planlagte 
disponering iht. budget 2019-2022. Restbeløb på 
0,018 mio. kr. anbefales tilført kassen. 

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet

Voksen-, Ældre- og Handicapområdet

Adminstrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Barselsudligning

Tjenestemandspension

Jobcentre

Forsikringer

IT og Digitalisering
Medarbejderordning  - fleksible lønpakker

IT-drift

KMD- og øvrige systemer

Øvrige systemer

CMS systemer



-0,094 -0,410 -0,410 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,410 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes reducerede udgifter til 
opdatering/support og udvikling som følge af 
stilstand i udbudsproces. Det fulde beløb 
ansøges overført til 2019 til finansiering af 
efterslæb i relation til udvikling /opdatering.

0,000 -0,014 0,000 P
Området udviser et mindreforbrug på 0,014 mio. 
kr., som anbefales tilført kassen.

-7,111 -7,597 -7,597 P

Monopolbrudsområdet udviser et mindreforbrug 
på 7,597 mio. kr. Forsinkelsen på 
monopolbrudsområdet medfører en udskudt 
implementering og idriftsættelse af de nye 
systemer, samt en forsinket realisering af de 
forventede gevinster. Der ansøges overført 7,597 
mio. kr. til 2019.

0,000 -0,001 0,000 P Området udviser budgetbalance.

0,000 0,307 0,000 0%

Administrationsbygninger udviser et merforbrug 
på 0,307 mio. kr., som anbefales finansieret af 
kassen. Merforbruget skyldes primært udgift til 
køling af Byrådssalen og mødelokale 469, som 
blev besluttet i august 2018. Ved beslutningen 
blev der ikke angivet finansiering af udgiften.

0,000 0,000 0,000 0% Området udviser budgetbalance.
-5,735 -3,675 -3,364 P

-2,184 -0,232 0,000 P

Området udviser en merindtægt på 0,232 mio. kr. 
Indtægten er afhængig af det faktiske antal 
flygtninge, som udløser grundtilskud. Indtægten 
er lidt større end forventet ved ØK2. 
Merindtægten anbefales tilført kassen.

-2,847 -2,797 -2,750 P

Området udviser et mindreforbrug på 2,797 mio. 
kr.. Der ansøges 2,750 mio. kr. overført til 2019, 
heraf 1,600 mio. kr. til Kornets hus, og 0,250 mio. 
kr. til medfinansiering af bredbåndspuljen. 0,900 
mio. kr. ansøges overført til Vendelbohus for at 
bringe bygningen i stand i forbindelse med 
overtagelsen, jf. beslutning på 
Økonomiudvalgsmøde den 30. jan. 2019 pkt. 1. 
Restbeløb på 0,047 mio. kr. anbefales tilført 
kassen.

-0,704 -0,614 -0,614 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,614 mio. 
kr., som ansøges overført til det videre arbejde 
med exit og driftsbesparende indsatser på 
eksisterende bygninger. 

0,000 -0,038 0,000 P
Ikke budgetlagt indtægt vedr. salg af solenergi på 
0,038 mio. kr. anbefales tilført kassen.

0,000 0,006 0,000 P Området viser budgetbalance.
0,000 0,000 0,000 P Området viser budgetbalance.

-0,760 -1,749 -0,889 P

-0,760 -0,860 0,000 P
Området udviser et mindreforbrug på 0,860 mio. 
kr., som anbefales tilført kassen.

0,000 -0,889 -0,889 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,889 mio. 
kr.. Mindreforbruget ansøges overført til 2019 for 
at sikre økonomi til afholdelse af Folketingsvalg 
og Europaparlamentsvalg i 2019.

-2,208 -2,950 -2,950

-0,431 -0,949 -0,949 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,949 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes at det er et flerårigt 
pulje-/projektområde på baggrund af politiske 
bevillinger til diverse strategier, 
udviklingsprojekter og indsatser på 
erhvervsområdet. Eks. "Udvikling Hirtshals".
Det fulde mindreforbrug ansøges overført til 
2019.

-1,090 -1,669 -1,669 P

Området udviser et mindreforbrug på 1,669 mio. 
kr. Det skyldes primært det flerårige 
destinationsudviklingsprojekt Blokhus-Løkken 
(2017-2019), hvor de større udgiftsposter 
forventes i den sidste del af projektet, dvs. 
budgetår 2019. Det fulde mindreforbrug ansøges 
overført til 2019.

-0,687 -0,332 -0,332 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,332 mio. 
kr., Mindreforbruget skyldes at det er et flerårigt 
pulje-/projektområde på baggrund af politiske 
bevillinger, såsom Byjubilæer i Hjørring og 
Hirtshals.
Det fulde mindreforbrug ansøges derfor overført 
til 2019.

-3,247 -2,506 -2,285

-0,254 -0,171 -0,110 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,171 mio. 
kr., hvoraf 0,110 mio. kr. ansøges overført til 
2019 til håndtering af et evt. engangsbeløb ved 
udfasning af Børglum gl. skole. Et evt. restbeløb 
anbefales tilført kassen, når bygningen er 
afhændet.
Restbeløb på området svarende til 0,061 mio. kr. 
anbefales tilført kassen.

-0,213 -0,208 -0,208 1%

Området udviser et mindreforbrug på 0,208 mio. 
kr., som ansøges overført til 2019 til finansiering 
af bestilte materialer, såsom bøger, film, spil, 
musik mv.

-2,008 -1,687 -1,664 P

Området udviser et mindreforbrug på 1,687 mio. 
kr. Mindreforbruget skyldes primært overført 
anlægsbeløb for Vendsyssel Teater, mindre 
forskydninger på indkøring af driftsaftaler for 
museerne samt projektbevilling til forprojekt for 
Naturens Hus, Hirtshals. Der ansøges overført 
1,664 mio. kr. til afslutning af de igangværende 
projekter. I overførslen indgår anbefaling om 
overførsel af 0,070 mio. kr. til 
egnsteaterkonference på Vendsyssel Teater  i 
2019. Restbeløb på 0,023 mio. kr. anbefales 
tilført kassen.

-0,772 -0,440 -0,302 P

Området udviser et mindreforbrug på 0,440 mio. 
kr. Mindrefobruget skyldes primært 
projektforberedelse, der blev udskudt som følge 
af opbremsning og forskydninger på aktiviteter 
under kulturalliancen samt den regionale 
kulturkaravane. Der ansøges om samlet 
overførsel på 0,302 mio. kr. til 2019. Restbeløb 
på 0,138 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Valg m.v.

Centralt-placeret kopimaskiner/printere

Monopolbrud

DPO-funktion

Administrationsbygninger

Redningsberedskab

Erhverv, turisme og profilering

Erhverv 

Turisme

Profilering

Bygninger

Biblioteker

Museer og Teatre

Andre Kulturelle forhold

Budgetpuljer

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Grundtilskud

Økonomiudvalgets udviklingspulje

EXIT-strategi driftsbesparelse

Salg af energi

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
Generelle reserver
Politisk organisation

Byråd, råd og nævn

Kultur

Sbsys system



Overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget (+)=merforbrug   

(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2018 til 2019

(+)=merforbrug
Rulnings% Grænse -
2% og +3%

Puljer mv. 
markeres med 
(P) Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -3,168 -11,982 -8,864
-3,118 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

Forsørgelsesydelser 0,000 -1,475 0,000
Beskæftigelsesindsats -3,168 -9,684 -8,210

-3,000 -7,649 -7,649 P

Mindreforbrug på 5,8 mio. kr. rulles vedr. 
investeringsstrategien og mindreforbrug på 1,8 
mio. kr. rulles vedr. helhedstilbuddet, øvrige 
driftsudgifter mv. Midlerne rulles til allerede 
igangsatte initiativer, herunder udvidelse i antal 
rehabiliteringsmøder i 2019, kompetenceudvikling 
vedr. uddannelsesparathedsvurdering, 
virksomhedsrettede kompetenceløft mv. samt til 
understøttelse af opstarten af ungestrategien i 
2019.

0,000 -1,569 0,000 0%
0,000 0,094 0,000 0%

0,000 -0,374 -0,374 2% Rulles som en del af flerårig strategi vedr. STU.

-0,168 -0,187 -0,187 3%
Rulles til opkvalificering mv. i relation til den 
styrkede vejledning. Rullet er indenfor 
rulningsgrænsen på 200.000 kr.

0,000 -0,822 -0,654

0,000 -0,569 -0,454
Rullet er specificeret på de enkelte driftsenheder 
herunder.

KVU 0,000 -0,089 -0,089 0,2 mio.kr. grænse
Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af 
pc’er mv. Rullet er indenfor rulningsgrænsen på 
200.000 kr.

Klub Hjerneværket 0,000 -0,076 -0,076 0,2 mio.kr. grænse

Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af 
pc’er mv. samt tilpasning til økonomisk ramme i 
2019. Rullet er indenfor rulningsgrænsen på 
200.000 kr.

STU 0,000 -0,404 -0,289 0,2 mio.kr. grænse

Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af 
pc’er mv. samt tilpasning til økonomisk ramme i 
2019. Rullet er 89.000 kr. udover 200.000 kr. 
grænsen for rullet, hvilket er en direkte 
konsekvens af Økonomiudvalgets anmodning om 
at udskyde større anskaffelser.

0,000 -0,254 -0,200 0,2 mio.kr. grænse
Midlerne rulles til etableringsudgifter i 2019 som 
følge af en eventuel hjemtagning af ydelser 
leveret af Taleinstituttet.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Afklaringsforløb, projekter mv.

Tilbud til udlændinge

Regional Voksenspecialundervisning

Uddannelse, vejledning forsikrede

Særligt tilrettelagt ungdomsudd.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Specialundervisning for voksne

CKU Vendsyssel 



Overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget (+)=merforbrug   

(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2018 til 2019

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% Grænse -
2% og +3%

Puljer mv. 
markeres med 
(P) Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -3,359 -0,415 2,400
-2,815 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

Sikringsområdet 0,000 0,041 0,000

0,041 Budgetgaranteret område - ingen overførsler

Sundheds- og Ældreområdet -3,004 1,190 2,065
-0,943 -2,907 -0,927

Politisk Sundhedskoordinationsudvalg -0,013 -0,038 -0,038 P
Rammebeløb afsat mhp. overførsel mellem årene 
indtil bevillingen er opbrugt.

Diverse puljemidler på Sundhedsområdet -0,705 -0,889 -0,889 P Videreførsel af eksternt finansierede projekter 

Øvrige områder -0,225 -1,980 0,000 Afvigelser som ikke overføres
-2,061 6,774 2,992

Velfærdsteknologi og Digitalisering -4,344 -0,557 -0,557 P
Projekter indenfor velfærdsteknologi samt CURA-
projektet

Syge- og hjemmeplejen 2,434 3,203 2,500 -1% Overførsel af merforbrug jf. handleplan

Ældrecentre 0,000 0,555 0,480 0%
Overførsel i henhold til almindelige 
overførselsregler

Diverse puljemidler Ældreområdet 0,000 -0,307 -0,307 P Eksternt finansierede projekter

Frivilligområdet/Forsamlingsbygningen 0,000 -0,186 -0,100 4%
Overførslen vedrører opsparede midler til 
finansiering af indkøb i 2019

§18 pulje 0,149 -0,221 -0,221 P § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde

Udisponeret central pulje 0,000 0,374 1,197 P
Centrale puljer under SÆH, hvor merforbruget i 
2018 udlignes i 2019. Derfor ansøges 
merforbruget overført. 

Øvrige områder -0,300 3,913 0,000 Afvigelser som ikke overføres
0,000 -2,676 0,000

Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,000 -2,852 0,000
Overføres ikke i henhold til budgetmodel for 
aktivitetsbestemt medfinansiering

Træningsenheden 0,000 0,176 0,000 Overføres ikke
0,411 0,074 2,055
0,411 4,115 2,055

Handicap Bo- og dagtilbud 0,511 1,648 1,470 -1% Overførsel af merforbrug jf. handleplan

Færdigbehandlede psykiatriske patienter 0,000 0,585 0,585 0,2 mio.kr. grænse

Overførsel mhp. efterregulering i 2019, idet 
merforbruget skyldes registrerings- og data-fejl på 
sygehuse og i Sundhedsdatastyrelsen, som vil 
blive korrigeret i 2019.

Øvrige områder -0,100 1,882 0,000 Afvigelser som ikke overføres
0,000 -4,041 0,000

Øvrige områder 0,000 -4,041 0,000 Afvigelser som ikke overføres
-0,766 -1,720 -1,720

-0,766 -1,720 -1,720 P
Takstfinansieret område, hvor afvigelser jf. Lov 
om Socialtilsyn skal overføres mhp. 
takstberegning for 2020.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Særlige sikringsydelser

Sundhed

Ældreområdet

Handicapområdet
Interne tilbud

Eksterne tilbud

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord

Aktivitetsbestemt medfinansiering



Overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget (+)=merforbrug   

(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2018 til 2019

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% Grænse -
2% og +3%

Puljer mv. 
markeres med 
(P) Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -8,937 -3,433 -5,742
2,309 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

Forsyningsområdet 0,000 4,217 0,000

0,000 4,217 0,000 0%
Brugerfinansieret med opsamling på 
mellemregning

Park og Vej -3,550 -2,950 -1,338
-3,550 -2,950 -1,338 2%

NT -1,800 -1,617 -1,617 6%
Mindreforbruget er reserveret til justeringer i 
passagerindtægter og andre kørselsprojekter.

Vintertjeneste 0,000 -1,611 0,000 0%
Afvigelser på vintertjenesten reguleres over 
kommunekassen, ifølge budgetaftale.

Øvrige afvigelser -1,750 0,279 0,279 -1%
Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere 
konti. 

0,000 0,000 0,000 0% Ingen afvigelse - ingen overførsel
0,000 0,000 0,000 0% Ingen afvigelse - ingen overførsel

-1,114 -0,586 -0,290

-0,711 -0,223 -0,223 P

-0,403 -0,067 -0,067 P

0,000 -0,296 0,000 0%
Budgetafvigelser opsamles på mellemregning, da 
området er brugerfinansieret, og skal balancere.

-2,127 -2,352 -2,352

-2,127 -2,352 -2,352 P

Natura 2000 0,774 -1,080 -1,080 P
Arbejdet med Natura 2000 fortsætter og kan 
udløse erstatningssager mv. ifm. natura-2000 
registreringer mv. 

Bæredygtig udvikling 0,475 -0,982 -0,982 P
Der er periodevise forskydninger i et EU-projekt, 
som styres af Hjørring Kommune.

Vand og Jord 1,244 -0,793 -0,793 P
Statsligt projekt vedr. indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse.

Øvrige afvigelser -4,620 0,503 0,503 P
Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere 
konti. 

-2,146 -1,762 -1,762

-2,146 -1,762 -1,762 P

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

Det søges om overførsel af mindreforbrug på 
0,233 mio. kr. for lejeadministration og 0,067 mio. 
kr. for bygningsvedligeholdelse. Mindreforbruget 
skyldes hovedsageligt forskydninger i betalinger. 

Landdistrikter

Landdistrikter

Natur og Miljø

Byggeri og ejendomme

Lejeadministration

Bygningsvedligeholdelse

Ældre- og plejeboliger

Natur og Miljø

Grønne områder
Strand og Kyst

Affald og genbrug

Vejområdet

Teknik- og Miljøudvalget



Overførsel fra 
2017 til 2018

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Afvigelse korrigeret 
budget (+)=merforbrug   

(-)=min.forbrug

Ansøgning om 
overførsel fra 
2018 til 2019

(+)=merforbrug
(-)=mindreforbrug

Rulnings% Grænse -
2% og +3%

Puljer mv. 
markeres med 
(P) Kort bemærkning/Formål

Udvalget i alt -22,289 -7,064 -6,351
-0,713 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)

Undervisning -12,281 -1,380 -1,075
0,000 0,000
0,000 0,000

0,000 -0,306 0,000
Lægges i kassen, da der ikke er 
overførselsadgang

-3,040 -0,937 -0,937 P
Overføres jf.den flerårige 
kompetenceudviklingsstrategi på Sektor 
Undervisning

-1,073 0,015 0,015 P Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk
-2,922 -0,311 -0,311 P Projekt finansieret af statstilskud
0,000 0,000 P

-3,383 0,000 P
0,000 0,000 P
0,000 0,000 P
0,000 P
0,000 P
0,000 P

-0,853 0,375 0,375 0% Overførsel indenfor overførselsadgang
-1,162 -1,437 -1,437 2% Overførsel indenfor overførselsadgang
4,219 1,986 1,986 -2% Overførsel indenfor overførselsadgang

-1,789 -0,092 -0,092 0% Overførsel indenfor overførselsadgang
-0,466 -0,461 -0,461 2% Overførsel indenfor overførselsadgang
-1,618 -1,396 -1,396 3% Overførsel indenfor overførselsadgang
0,018 0,189 0,189 -1% Overførsel indenfor overførselsadgang

-0,062 1,128 1,128 -2% Overførsel indenfor overførselsadgang
-0,150 -0,134 -0,134 2% Overførsel indenfor overførselsadgang

Dagtilbud -4,188 0,330 0,487

0,000 -0,158 0,000
Lægges i kassen, da der ikke er 
overførselsadgang

-1,882 -0,984 -0,984 P
Overføres jf. den flerårige 
kompetenceudviklingstrategi

-0,095 0,036 0,036 P
Merudgift skyldes forskydning i udgift og 
indtægter og overføres til 2019

-0,106 0,000 0,000 0%
Midler overføres til indsatser for udsatte børn i 
dagtilbud

0,859 2,900 2,900 -6%

Andel på 1,4 mio. kr. ligger ud over 
overførelsesadgangen. Der udarbejdes 
handleplan til Byrådets godkendelse for afvigelse 
ud over overførelsesadgangen. 

-1,413 -1,222 -1,222 2% Overførsel indenfor overførselsadgang
-0,910 -0,158 -0,158 0% Overførsel indenfor overførselsadgang
-0,319 0,062 0,062 -2% Overførsel indenfor overførselsadgang
-0,322 -0,147 -0,147 0% Overførsel indenfor overførselsadgang

Børne- og familieområdet -4,700 -4,138 -4,075

-0,155 -0,156 -0,156 P
Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje 
vedtaget med budget 2017-2020

-3,895 -0,657 -0,657 P
Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og 
investeringsstrategierne på Børne- og 
familieområdet. 

0,000 -1,319 -1,478 P

Jf. økonomistyringsprincipperne er der ikke 
overførelsesadgang på det sociale område. Det 
foreslås midlertid, at mindreforbrug på 
myndighedsområdet på Børne- og Familie på 1,5 
mio. kr. overføres til 2019, idet de forventede 
effekter af handleplanen til håndtering af 
budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste 
ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019. 

0,000 -0,105 -0,042 P
Mindreforbrug excl. Afskrivninger på Ungehus 
Hjørring overføres til 2019 og indregnes i taksten. 

-0,200 -0,358 -0,200 3% Overførsel indenfor overførselsadgang

-0,450 -0,441 -0,441 4%
Andel af overførsel på 0,08 mio. kr. ligger udover 
overførselsadgang. Der udarbejdes 
overførelsesanmodning til Byrådsgodkendelse.

-1,014 -1,014 P
Mindreudgifter som følge af forskydninger af 
indtægter og udgifter mellem år på projekter 
administrateret af PPR overføres til 2019

0,000 -0,087 -0,087 1% Overførelse indenfor overførselsadgang
Fritid -1,120 -1,876 -1,688

-0,021 -0,428 -0,428 3%

Overførsel er indenfor overførelsadgangen. For 
Hirtshals Stadion overføres i sammenhæng med 
igangværende renovering, der har betydet 
forskydninger i vedligehold. For Bredbånd Nord 
og Park Vendia er der forskydninger i afregninger 
på tværs af budgetår.

-0,250 -0,437 -0,250 P
Overførsel primært begrunet i behov for at få 
revurderet haltilskudsmodel, som følge af 
besluttede besparelser, der skal implementeres.

-0,053 -0,069 -0,069 P
Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af 
budgetår.

-0,796 -0,941 -0,941 P

0,545 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagn, der 
udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet er 
indenfor overførselsadgangen og rulles fuldt ud til 
udarbejdelse og implementering af fritids- og 
folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.

Talentudvikling idræt/sport

Folkeoplysning

Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi

Diverse anbringelse og forebyggelse

Ungehus Hjørring

Center for Børn, Unge og Familier

PPR

Projekter med ekstern finansiering på PPR

Sundhedsplejen

Kommunale haller

Selvejende haller

Kompetenceudvikling og IT dagtilbud

Eksterne projekter

Indsatspædagoger

Dagtilbudsområde NORD

Dagtilbudsområde VEST 

Forebyggelsespuljen

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Implementeringsforanstaltninger

Endelig normering SFO
Administration og udvikling

Hjørringskolen
Musisk Skole

Hjørring NordVest Skole 
Sindal Skole 

Aktivitetsregulerede konti mv.

Dagtilbudsområde ØST

Hjørring Ungecenter

Dagplejen

Skolekørsel

Evalueringsdatabase

Hjørring SydØst Skole

Vrå Skole

Hirtshals Skole 

Nationalt program for skoleledelse
Skoleteaterordning

Tårs Skole

Pulje til trivsel på skolerne
To - sprogede

Kompetenceudvikling skoler samt IT

PLF-Projektet 
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler)

Aktivitetsregulerede konti mv.

Specialgruppen i Bagterp 
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Overførselsanmodninger udenfor overførselsadgangen 

 
For budgetoverførsler imellem budgetår gælder en række regler. 
Overførelsesreglerne betyder, at institutioner med selvstændigt budgetansvar 
maksimalt kan overføre et overskud på 3 % af budgettet og underskud på maksimalt 
2 % af budgettet. Såfremt institutionen er af en så begrænset størrelse, at 3 % af det 
korrigerede budget er mindre ind 0,2 mio. kr. kan der ske overførelse af 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr.  
 
Endvidere fremgår det af reglerne, at anvendelse af de overførte budgetbeløb 
indenfor overførelsesadgangen skal godkendes i fagudvalgene.  
 
I nedenstående er opsamlet de overførelsesanmodninger, der er udarbejdet for de 
institutioner, der holder sig udenfor overførelsesadgangen.  
 
Dagtilbudsområde Nord 
Regnskabet for Område Nord viser en merudgift på 2,9 mio. kr., svarende til ca. 6 % 
af budgettet, hvilket overstiger overførelsesadgangen på de 2 % i merforbrug.  
 
Andelen, der ligger ud over overførelsesadgangen er 1,9 mio. kr.  
 
Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 overført et merforbrug på 
0,859 mio. kr.  
 
I 2018 viser lønbudgettet et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merudgiften er opstået som 
følge af mange midlertidige ansættelser i forbindelse med særlige indsatser for 
udsatte børn – herunder brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem 
dagtilbud og skole. Endvidere har der i forbindelse med en del langtidsfravær været 
øgede udgifter på lønbudgettet.   
 
I forbindelse med med handleplan for tilpasning af lønforbruget i 2018 har der 
endvidere været øgede engangsudgifter til medarbejdertilpasninger. Effekten af 
medarbejdertilpasningerne får dog først fuld effekt i 2019 og der har derfor været et 
markant tilbagehold på øvrige driftsudgifter for at håndtere en andel af merudgiften 
på lønbudgettet.  
 
Der er indenfor rammerne af økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune 
udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merudgiften. Handleplanen indbefatter, 
at der i årene 2019 og 2020 hentes 1 mio. kr. årligt. Dette vil ske ved tilbagehold på 

13-02-2019 

Side 1. 

 



  

 

 

 

 

                                                                                Side 2 

  

 

den øvrige drift – med nedprioritering af bl.a. vedligehold mv. sammenholdt med, at 
lønforbruget følges tæt og lønbudgettet ikke overskrides.  
 
Med udgangen af 2020 er det dermed forventningen, at Område Nord igen vil være 
indenfor den definerede overførelsesadgang på 2 % af budgettet.  
 
Den resterende andel af merudgiften på 0,9 mio. kr. forventes håndteret i 2021 også 
via tilbageholdenhed på de øvrige driftsudgifter og stram styring på lønforbruget.  
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Økonomiudvalget  

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, 
Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. 

Udvalgets driftsområde udviser i 2018 et samlet regnskabsresultat på 524,495 mio. kr., og fordeler 
sig på følgende sektorer: 

Tabel 1: Økonomiudvalgets samlede driftsregnskab fo r 2018 
 

 

 
Figur 1: Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2018 o pdelt i procent. 

 

 

Mio. kr.

 Vedtaget 
Budget     

2018

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

Korrigeret 
budget       

2018 Regnskab 2018

Afvigelse korrigeret 
budget 

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

Heraf overføres til 
2019 

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

Restbeløb til 
kassen 

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

Udvalget i alt 537,662 30,616 568,279 524,495 -43,783 -40 ,781 -3,002

Administrativ organisation 454,418 23,604 478,022 441,444 -36,578 -34,657 -1,921

Politisk organisation 12,297 0,760 13,057 11,308 -1,749 -0,889 -0,860

Erhverv, Turisme og profilering 12,541 2,883 15,424 12,474 -2,950 -2,950 0,000

Kultur 58,405 3,370 61,775 59,269 -2,506 -2,285 -0,221

Administrativ 

organisation

85%

Politisk organisation

2%

Erhverv, Turisme og 

profilering

2%

Kultur

11%
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Samlet regnskabsresultat 
Økonomiudvalgets driftsområde udviser i 2018 et samlet mindreforbrug på 43,783 mio. kr. Heraf er 
der ansøgt overført 40,781 mio. kr. til 2019. Dermed udviser udvalgsområdet et reelt mindreforbrug 
på 3,002 mio. kr., som er anbefalet tilført kassen.  

Ved Økonomirapport 2 blev der forventet overført 39,024 mio. kr. til 2019, dvs. at 
overførselsniveauet er steget med 1,757 mio. kr. i forhold til regnskabet, hvilket i høj grad kan 
henføres til puljemidler, herunder monopolbrud, forsikringsområdet og centrale IT-udgifter.  

Den detaljerede oversigt med ansøgte driftsrulninger fremgår af bilag 2 herunder en beskrivelse til 
de enkelte ansøgninger om overførsel og budgetafvigelser. 

Nedenstående oversigt viser afvigelserne på serviceniveau. 

Tabel 2: Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2018 o pdelt på serviceniveau  

 

 
Som det fremgår tidligere, udviser regnskabet et reelt mindreforbrug på 3,002 mio. kr., som er 
anbefalet tilført kassen. Mindreforbruget kan primært henføres til:  

• Mindreforbrug på KMD- og øvrige systemer på 2,720 mio. kr., som skyldes en positiv 
efterregulering i fakturering af KMD-systemer. Heraf er der ansøgt overført 1,320 mio. kr. til 
2019 indtil Monopolbrudsøkonomien er efterprøvet, og 1,400 mio. kr. er anbefalet tilført 
kassen. 

• Sektor Politisk organisation udviser et mindreforbrug på i alt 1,749 mio. kr., heraf udgør 0,860 
mio. kr. til byråd, råd og nævn, som er anbefalet tilført kassen. 

• Mindreforbrug på driftsområder udover ansøgning om overførsel på 0,742 mio. kr., som er 
anbefalet tilført kassen. 

Økonomiudvalget

 Vedtaget 
Budget  

2018
Overførsel fra 
2017 til 2018

Ompl. + 
Till.bev. 

2018

Korrigeret 
budget 

2018 Regnskab 2018

Afvigelse 
korrigeret budget 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Restbeløb  til 
kassen

Udvalget i alt 537,662 42,346 -11,730 568,279 524,495 -43 ,783 -40,781 -3,002
Administrativ organisation 454,418 36,131 -12,527 478,0 22 441,444 -36,578 -34,657 -1,921
Central administration 343,852 20,277 11,502 375,631 356,474 -19,157 -18,742 -0,414

IT og Digitalisering 56,647 10,119 -1,045 65,721 51,667 -14,053 -12,551 -1,503

Administrationsbygninger 26,322 0,000 1,686 28,008 28,315 0,307 0,000 0,307

Redningsberedskabet 15,117 0,000 0,382 15,499 15,499 0,000 0,000 0,000

Budgetpuljer 12,481 5,735 -25,052 -6,836 -10,511 -3,675 -3,364 -0,311

Politisk organisation 12,297 0,760 0,000 13,057 11,308 -1 ,749 -0,889 -0,860
Byråd, råd og nævn 11,275 0,760 0,000 12,035 11,174 -0,860 0,000 -0,860

Valg 1,023 0,000 0,000 1,023 0,134 -0,889 -0,889 0,000

Erhverv, Turisme og profilering 12,541 2,208 0,675 15,4 24 12,474 -2,950 -2,950 0,000
Turisme 4,273 1,090 0,000 5,363 3,695 -1,669 -1,669 0,000

Profilering 1,087 0,687 0,000 1,774 1,442 -0,332 -0,332 0,000

Erhverv 7,180 0,431 0,675 8,286 7,337 -0,949 -0,949 0,000

Kultur 58,405 3,247 0,123 61,775 59,269 -2,506 -2,285 -0,221
Bygninger 1,475 0,254 0,419 2,148 1,977 -0,171 -0,110 -0,061

Biblioteker 38,049 0,213 -0,076 38,186 37,978 -0,208 -0,208 0,000

Museer og Teatre 16,365 2,008 0,019 18,391 16,705 -1,687 -1,664 -0,023

Andre kulturelle forhold 2,517 0,772 -0,239 3,050 2,610 -0,440 -0,302 -0,138

i mio. kr.
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Økonomiudvalgets budget er rammestyret og de enkelte budgetansvarlige har ansvaret for 
budgetoverholdelse med overførselsadgang inden for gældende regler.  

Til regnskab 2018 ansøges der på flere rammestyrede områder overført mindreforbrug på mere 
end de gældende 3%, hvilket skyldes dels en mindre opbremsning sidst på året i forhold til 
overholdelse af servicerammen samt opsparing til fremtidige investeringer i øget digitalisering, 
personaleudvikling samt implementering af ledelsesinformationssystem. 

I de efterfølgende afsnit gøres der kort rede for udvalgte fokusområder, som viser de væsentligste 
budgetafvigelser. Der er tale om områder med særlig politisk fokus, særlige forudsætninger eller 
som er påvirket af eksterne forhold. 

 

Administrativ organisation 

Central administration 
Forsikringsområdet 
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.  
 
I 2018 har der været en verserende sag vedrørende patientforsikring, som forventes at udgøre 
1,000 mio. kr. Denne sag bliver først endeligt afgjort i 2019. Der har ikke været anvendt selvrisiko 
på bygninger og løsøre, da der ikke har været større brande eller vandskader på kommunens 
bygninger. Det skyldes generelt, at der i de sidste år er anvendt midler til sikring mod brand- og 
vandskader. Der har dog været et forbrug af overførslen fra tidligere år på 0,600 mio. kr. hvilket er 
positivt, da området jo skal hvile i sig selv over en årrække.  
 

IT og Digitalisering 
Monopolbrud 
Monopolbrudsprojektet er et fælleskommunalt projekt under KOMBIT, som alle kommuner har 
forpligtet sig til at gennemføre. Projektet skal sikre at alle de gamle systemer fra Kommunedata 
(senere KMD) konkurrenceudsættes på basis af en fælles rammearkitektur. Sigtet med 
monopolbruddet er på denne vis at give kommunerne billigere og mere effektive IT-systemer, med 
bedre sikkerhed, bedre udnyttelse af data og bedre servicering af borgerne.   
 
Monopolbrudsprojektet udviser et samlet mindreforbrug på 7,597 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 ansøges 
mindreforbrug overført til 2019.  
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Budgetpuljer 
Økonomiudvalgets udviklingspulje 
Området udviser et mindreforbrug på 2,797 mio. kr., hvoraf 2,750 mio. kr. er ansøgt overført til 
2019 og 0,047 mio. kr. er anbefalet tilført kassen. Overførslen består af 1,600 mio. kr. til Kornets 
hus, 0,250 mio. kr. til medfinansiering af bredbåndspuljen, og 0,900 mio. kr. til Vendelbohus for at 
bringe bygningen i stand i forbindelse med overdragelse til lejer jf. beslutning på 
Økonomiudvalgets møde 30. januar 2019. 

Bufferpulje 
Der var afsat en bufferpulje på 25,200 mio. kr. i 2018. Bufferpuljen har til formål at håndtere 
udsving på driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Hele puljen blev 
tilført kassen i forbindelse med Økonomirapport 1 for dels at finansiere en negativ efterregulering 
af beskæftigelsestilskud på 10,400 mio. kr. og dels at imødegå presset på servicerammen. 
 

Erhverv, turisme og profilering 

Sektoren Erhverv, turisme og profilering består udelukkende af puljer, og udviser et samlet 
mindreforbrug på 2,950 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019. Serviceområdet turisme udviser 
1,669 mio. kr. i mindreforbrug, som skyldes det flerårige destinationsudviklingsprojekt Blokhus-
Løkken (2017-2019). Projektet forventes afsluttet i 2019. Derfor er der ansøgt overført det fulde 
mindreforbrug til 2019.  

Serviceområdet erhverv udgør også en betydelig del af sektorens samlede mindreforbrug, 
svarende til 0,949 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019. Mindreforbruget skyldes, at det er et 
flerårigt pulje-/projektområde på baggrund af politiske bevillinger til diverse strategier, 
udviklingsprojekter og indsatser på erhvervsområdet, eks. "Udvikling Hirtshals". 
 

Politisk organisation 

Sektoren Politisk organisation udviser et samlet mindreforbrug på 1,749 mio. kr. Serviceområdet 
valg udviser et mindreforbrug på 0,889 mio. kr., som også var forventet ved Økonomirapport 2.  
Mindreforbruget er anbefalet overført for at sikre økonomi til afholdelse af Folketingsvalg og 
Europaparlamentsvalg i 2019. Det resterende beløb på 0,860 mio. kr. svarende til mindreforbruget 
på serviceområdet Byråd, råd og nævn er anbefalet tilført kassen. 

 

Kultur 

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og 
bygninger indenfor kulturområdet. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed 
indenfor kulturområdet. 

Sektor Kultur udviser et samlet mindreforbrug på 2,506 mio. kr., heraf er der ansøgt overført 2,285 
mio. kr. til 2019, og restbeløb på 0,221 mio. kr. er anbefalet tilført kassen.  
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Serviceområdet Bibliotekerne forventede ved ØK2 et mindreforbrug på 6,300 mio. kr., hvoraf det 
var forventet at overføre 6,000 mio. kr. til 2019 til indfrielse af leasingkontrakt vedr. indretning på 
biblioteket i Metropolen. Det viste sig efterfølgende at kommunen modtog regningen i december 
2018. Området udviser således ved regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som er 
ansøgt overført til 2019 til finansiering af allerede bestilte materialer, såsom bøger, film, spil, musik 
mv.  

Serviceområdet Museer og Teatre udgør den væsentligste del af Kulturområdets overførsel 
svarende til 1,664 mio. kr. Overførslen skal anvendes til afslutning af de igangværende projekter. 
Heri indgår en anbefaling om at overføre 0,070 mio. kr. til egnsteaterkonference på Vendsyssel 
Teater i 2019. 
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Arbejdsmarkedsudvalget 

 

Fordeling af udgifter i regnskab 2018 

 

Overordnet resultat og overførsler til 2019 
Det samlede regnskabsresultat for 2018 viser et mindreforbrug på 11,982 mio. kr. ift. korrigeret 
budget.  

Sektor Forsørgelsesydelser udviser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. ift. korrigeret budget. Der er 
tale om mindreforbrug udover de forudsætninger, der for 2018 var indlagt i investeringsstrategien, 
hvor budgettet fra 2017 til 2018 blev reduceret med 35 mio. kr. Dermed viserer regnskabet, at det 
er lykkedes at indfri de samlede indlagte udgiftsreduktioner for den oprindelige periode for investe-
ringsstrategien fra 2015-2018. Den realiserede udgiftsreduktion i perioden indeholder dog forskyd-
ninger mellem de forskellige forsørgelsesgrupper, når den holdes op mod de oprindelige forudsæt-
ninger.  Mindreforbruget tilgår kassen i regnskabssituationen, idet der ikke er overførselsadgang 
mellem årene for forsørgelsesydelserne. 

For sektor beskæftigelsesindsats viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 9,684 mio. kr. Heraf 
søges 8,210 mio. kr. overført til 2019. Den resterende del af mindreforbruget, 1,475 mio. kr., tilgår 
kassen. 

Mio. kr.
 Vedtaget 

Budget     2018

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

Korrigeret 
budget       

2018
Regnskab 

2018

Afvigelse 
korrigeret 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Forsørgelsesydelser 893,607 0,000 893,607 892,133 -1,475 0,000

Beskæftigelsesindsats 105,178 -11,035 94,143 84,459 -9,684 -8,210

Specialundervisning for Voksne 9,402 -0,056 9,346 8,524 -0,822 -0,654

Udvalget i alt 1.008,187 -11,091 997,096 985,115 -11,982 -8,864
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For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,822 mio. kr. 
Heraf søges 0,654 mio. kr. overført til 2019, mens 0,169 mio. kr. tilgår kassen. 

På tværs af sektorerne tilføres kassen således 3,118 mio. kr. I tabellen herunder ses regnskabet 
på serviceområdeniveau. 
 

 

Forsørgelsesydelser 
I vedtaget budget var der på forhånd indarbejdet en reduktion fra 2017 til 2018 på 35 mio. kr. som 
følge af forudsætningerne i investeringsstrategien. På sektorniveau er korrigeret budget lig vedta-
get budget, og viser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. Dette mindreforbrug er således udover 
budgetreduktionen på 35 mio. kr. 

Den primære årsag til at det samlet set er lykkedes at reducere udgifterne er, at flere er kommet – 
og fastholdt - i job, uddannelse og fleksjob som følge af indsatserne i investeringsstrategien, her-
under også integrationsborgere.  

For de fleste serviceområder er afvigelserne begrænsede ift. korrigeret budget. Det bemærkes i 
den henseende, at der i løbet af 2018 er sket væsentlige forskydninger mellem serviceområderne 
– forskydninger, som der skønsmæssigt blev korrigeret for ved Økonomirapport 2. Udgiftsskønnet, 
og dermed det korrigerede budget, for ”Kontanthjælp”, ”Sygedagpenge” og ”Førtidspension” blev 
således samlet opjusteret med samlet 32 mio. kr., mens ”Revalidering”, ”Fleks- og skånejob og 
ledighedsydelser”, ”Ressourceforløb” og ”Integrationsydelse” blev nedjusteret med i alt 36 mio. kr. 

Arbejdsmarkedsudvalget

 Vedtaget 
Budget  
2018

Overførsel 
fra 2017 til 

2018

Ompl. + 
Till.bev. 

2018

Korrigeret 
budget 
2018

Regnskab 
2018

Afvigelse 
korrigeret 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Restbeløb  
til kassen

Udvalget i alt 1.008,187 3,168 -14,259 997,096 985,115 -1 1,982 -8,864 -3,118
Forsørgelsesydelse 893,607 0,000 0,000 893,607 892,133 -1 ,475 0,000 -1,475
Kontanthjælp 79,275 0,000 7,000 86,275 87,519 1,245 0,000 1,245
Revalidering 34,102 0,000 -9,500 24,602 24,269 -0,333 0,000 -0,333
Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,929 0,000 -9,000 125,929 124,918 -1,011 0,000 -1,011
Førtidspension 307,375 0,000 16,000 323,375 321,789 -1,587 0,000 -1,587
Sygedagpenge 120,736 0,000 9,000 129,736 131,727 1,991 0,000 1,991
A-dagpenge 123,048 0,000 1,000 124,048 121,323 -2,726 0,000 -2,726
Ressourceforløb 39,293 0,000 -5,000 34,293 34,415 0,122 0,000 0,122
Løntilskud 9,435 0,000 3,500 12,935 17,073 4,139 0,000 4,139
Øvrig forsørgelse 15,789 0,000 -0,500 15,289 15,419 0,129 0,000 0,129
Integrationsydelse 29,625 0,000 -12,500 17,125 13,681 -3,444 0,000 -3,444

Beskæftigelsesindsats 105,178 3,168 -14,203 94,143 84,45 9 -9,684 -8,210 -1,475
Afklaringsforløb, projekter m.v 65,331 3,000 -7,344 60,987 53,338 -7,649 -7,649 0,000
Tilbud til udlændinge 8,234 0,000 -8,289 -0,055 -1,624 -1,569 0,000 -1,569
Uddannelse, vejledning forsikrede 8,155 0,000 0,000 8,155 8,250 0,094 0,000 0,094
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,961 0,000 1,000 18,961 18,587 -0,374 -0,374 0,000
Ungdommens uddannelses vejledning 5,497 0,168 0,430 6,095 5,908 -0,187 -0,187 0,000

Specialundervisning for Voksne 9,402 0,000 -0,056 9,346 8,524 -0,822 -0,654 -0,169
CKU Vendsyssel 6,379 0,000 -0,056 6,323 5,754 -0,569 -0,454 -0,115
Regional Voksenspecialundervisning 3,024 0,000 0,000 3,024 2,770 -0,254 -0,200 -0,054

Serviceudgifter
Vedtaget 

budget Regnskab 2018 Afvigelse
Serviceudgifter 37,868 36,596 -1,272

i mio. kr.
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Den største afvigelse ift. korrigeret budget findes indenfor serviceområdet ”Løntilskud”, hvor udgif-
ten er 4,139 mio. kr. højere end skønnet ved Økonomirapport 2. Forklaringen er en berigtigelse af 
statsrefusion som følge af en systematisk konteringsfejl, som forvaltningen har opdaget og rettet 
efter Økonomirapport 2. Dette giver en engangsudgift i regnskab 2018 på ca. 4 mio. kr. 

Mindreforbruget for sektorerne på 1,475 mio. kr. tilgår kassen. 

Beskæftigelsesindsats 
For sektor Beskæftigelsesindsats viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 9,684 mio. kr. ift. korri-
geret budget.  

Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter fra resultattilskud på integrationsområdet, hvor 
integrationsborgere er kommet i job og uddannelse, samt forskydninger af initiativer i regi af inve-
steringsstrategien. Dertil et mindreforbrug på 0,374 mio. kr. vedr. STU, som dog samtidigt betyder, 
at der er anvendt 0,626 mio. kr. af rullet fra 2017 til 2018. 

Af mindreforbruget søges 8,210 mio. kr. overført til 2019. Heraf: 

• 5,849 mio. kr. vedr. investeringsstrategien, som overføres til allerede igangsatte initiativer i 
regi af investeringsstrategien, herunder skræddersyede virksomhedsrettede uddannelses-
forløb, kompetenceudvikling vedr. uddannelsesparathedsvurdering, mv. samt til understøt-
telse af opstarten af ungestrategien i 2019. 

• 1,800 mio. kr. vedr. øvrige driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen overført til 2019, hvor 
midlerne anvendes til bl.a. udvidelse af antallet af rehabiliteringsmøder. 

• 0,374 mio. kr. vedr. STU, som rulles som del af flerårig budgetstrategi på området. 
• 0,187 mio. kr. vedr. ungdommens uddannelsesvejledning til opkvalificering mv. i relation til 

den styrkede vejledning. 

Den resterende del af mindreforbruget, 1,475 mio. kr., tilføres kassen. 

Specialundervisning for voksne 
For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,822 mio. kr.  

Heraf søges 0,654 mio. kr. overført til 2019, heraf: 

• 0,089 mio. kr. vedr. Kompenserende voksenundervisning (KVU) 

• 0,076 mio. kr. vedr. Klub Hjerneværket 

• 0,289 mio. kr. vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CKU Vendsyssel, som 
primært anvendes til en udskudt anskaffelse af nye pc’er mv. 

• 0,200 mio. kr. vedr. regional voksenspecialundervisning. Midlerne rulles til etableringsudgif-
ter i 2019 ved en eventuel omlægning af talepædagogiske ydelser på voksenområdet. 

Den resterende del af mindreforbruget, 0,169 mio. kr., tilføres kassen. 
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Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 

 

Tabel 1 

SÆH udvalget 

 Vedtaget 
Budget  
2018 

Overførsel 
fra 2017 til 

2018 

Ompl. + 
Till.bev. 

2018 

Korrigeret 
budget  
2018 

Regnskab 
2018 

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

Heraf 
overføres til 

2019 
(+)=merforbrug       
(-)=min.forbrug 

Restbeløb 
til kassen 

i mio. kr. 

Udvalget i alt 1.362,887 3,359 35,863 1.402,109 1.401,694 -0,415 2,400 -2,815 

Sikringsområdet 60,063 0,000 1,526 61,589 61,629 0,041 0,000 0,041 
Særlige 
sikringsydelser 60,063 0,000 1,526 61,589 61,629 0,041 0,000 0,041 

           
Sundheds- og 
Ældreområdet 885,952 3,004 14,219 903,175 904,365 1,190 2,065 -0,875 
Sundhed 88,068 0,943 10,609 99,620 96,713 -2,907 -0,927 -1,980 
Ældre 543,114 2,061 -0,640 544,535 551,309 6,774 2,992 3,958 
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering * 254,770 0,000 4,250 259,020 256,344 -2,676 0,000 -2,852 

           

Handicapområdet 416,872 -0,411 20,118 436,579 436,654 0,074 2,055 -1,981 
Interne tilbud 219,092 -0,411 16,553 235,234 239,349 4,115 2,055 2,060 
Eksterne tilbud 197,781 0,000 3,565 201,346 197,305 -4,041 0,000 -4,041 

           

Social tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766 -0,954 -1,720 -1,720 0,000 
Social tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766 -0,954 -1,720 -1,720 0,000 

          

         

Serviceudgifter 
Vedtaget 

budget          Regnskab 2018  Afvigelse    
Serviceudgifter 1.061,499         1.095,704 34,205   

         
         
*) Serviceområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering indeholder en mindre andel af Træningsenhedens budget, som ikke er omfattet af 
budgetmodellen for Aktivitetsbestemt medfinansiering. Kassen tilføres reelt de 2,852 mio. kr., som svarer til mindreforbruget på 
aktivitetsbestemt medfinansiering. 
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Figur 1 

 

 

Overordnet resultat og overførsler til 2019 
Driftsregnskabsresultatet for 2018 på SÆH-udvalgets område udviser et nettoforbrug på 1.401,694 
mio. kr.  

I forhold til det korrigerede driftsbudget på 1.402,109 mio. kr. er der tale om en 
merudgift/mindreindtægt på 0,415 mio. kr. 

Som udgangspunkt overføres et merforbrug på 2,400 mio. kr. til 2019, hvorefter en samlet 
afvigelse på -2,815 mio. kr. kan tilføres kassen. 

I det følgende beskrives afvigelserne nærmere på sektorniveau. 

 
 

Sikringsområdet – merforbrug 0,041 mio. kr. 
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 0,041 mio. kr. finansieres således af kassen.  

 

Sundheds- og Ældreområdet – merforbrug 1,190 mio. k r. 
Samlet har Sundheds- og Ældreområdet i 2018 haft et merforbrug på 1,190 mio. kr.  

Heri indgår som de væsentligste poster: 

• Merforbrug på Visitationsbudgettet til §83 (pleje og praktisk hjælp):  
Området udviser et merforbrug på 0,805 mio. kr. Afvigelsen skyldes stigende udgifter pga. 
en øget plejetyngde hos de borgere, der er visiteret hjemmeplejen. 

4%

65%

31%

0%
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Handicapområdet

Social tilsyn Nord
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• Merforbrug på Mellemkommunale betalinger på ældreområdet: 

Området for mellemkommunale betalinger på ældreområdet (indtægter fra andre 
kommuner, som har borgere bosat i Hjørring kommune, og udgifter til andre kommuner, 
hvor der er bosat Hjørring-borgere) udviser et merforbrug på 2,446 mio. kr. Det skal 
bemærkes, at budgettet i forbindelse med Økonomirapport 1 blev reduceret med 2,500 mio. 
kr. fordi der efter 1. kvartal kunne konstateres en stor nedgang i udgiftsniveauet. Det har 
siden vist sig, at udviklingen er gået den modsatte vej igen, og således er forbruget ved 
udgangen af 2018 tilbage på et niveau svarende til det oprindelige budget. 
 

• Merforbrug på Ældrecentrene: 
Området udviser et merforbrug på 0,555 mio. kr. Heraf overføres 0,480 mio. kr., idet 0,075 
mio. kr. kan henføres til udskudte investeringer i IT-udstyr. 
 

• Merforbrug på Syge- og hjemmeplejen: 
Området udviser et merforbrug på 3,203 mio. kr. hvoraf 2,500 mio. kr. ved Økonomirapport 
2 forventedes overført til 2019. Det er i dag forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk 
for Syge og hjemmeplejen at indhente et merforbrug på 2,500 mio. kr. i 2019 samtidig med, 
at der holdes fokus på genopretningsplanen på området.  
 
Der er på den baggrund 2 muligheder: enten regnskabsforklares merforbruget på 2,500 
mio. kr. Eller også overføres merforbruget som en uspecificeret rammebesparelse på 
SÆH-området. I forlængelse heraf vil der til Økonomirapport 1, 2019 skulle udarbejdes en 
handleplan for den konkrete udmøntning af besparelsen. 
 
Teknisk set indgår denne overførsel i den ikke-disponerede centrale pulje på SÆH-
området. 
 

• Merforbrug på ikke-disponeret central pulje  
Puljen er oparbejdet som resultat af en generel indskærpelse overfor alle områder af SÆH 
om størst mulig tilbageholdenhed i 2. halvår af 2018 med henblik på at reducere den 
samlede budgetubalance mest muligt. Puljen opsamler desuden en række mindre 
ubalancer på forskellige dele af SÆH-området, hvor det ikke er vurderet realistisk, at 
overførsel af merforbrug kan indhentes i 2019. Inklusiv det indarbejdede merforbrug på 
2,500 mio. kr. vedr. Syge- og hjemmeplejen, overføres et samlet merforbrug på 3,697 mio. 
kr.  
 
Vælges det ikke at overføre merforbruget vedr. Syge- og hjemmeplejen vil alene et 
merforbrug på 1,197 mio. kr. skulle overføres. 
 

• Mindreforbrug på Projekt- og puljemidler: 
Projekter eller puljemidler, som videreføres i 2019 med et samlet mindreforbrug på 2,012 
mio. kr. og som derfor overføres til 2019. Der er tale om følgende projekter: 

ο Politisk Sundhedskoordinationsudvalg 
ο Velfærdsteknologi og Digitalisering 
ο §18 Frivilligt socialt arbejde 
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ο Projekt IV-behandling og Projekt Kompetenceløft på Ældrecentrene 
ο Projekt Arbejdsmarkedsområdets investeringsstrategi 
ο Diverse projekter på Sundhedscentret 

 
 

• Mindreforbrug på Frivilligområdet/Forsamlingsbygningen 
Et lille mindreforbrug på 0,100 mio. kr. pga. udsatte investeringer i diverse 
vedligeholdelsesopgaver overføres til 2019. 
 

• Mindreforbrug på Sundhedsområdet i øvrigt: 
En række centrale konti på sundhedsområdet samt på Sundhedscentret og Tandplejen 
udviser et mindreforbrug på i alt 1,980 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives 
ekstraordinær tilbageholdenhed i lyset af udvalgets samlede budgetudfordringer.  
 

• Mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Området for den aktivitetsbestemte medfinansiering udviser samlet et mindreforbrug på 
2,676 mio. kr. Heri er indeholdt et lille merforbrug vedr. Træningsenhedens budget til 
genoptræningsplan til borgere udskrevet fra sygehuse. Mindreforbruget for den del af 
serviceområdet som vedrører kommunens betaling for borgernes brug af det regionale 
sundhedsvæsen – dvs. den ”reelle” aktivitetsbestemte medfinansiering – udgør 2,852 mio. 
kr. Jf. budgetlægningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering skal afvigelser 
tilføres/finansieres af kassen. Derfor tilføres kassen 2,852 mio. kr. 
 

 

 

Handicapområdet – merforbrug 0,074 mio. kr. 
Handicapområdet kommer ud af Regnskab 2018 med et samlet merforbrug på 0,074 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget på 436,579 mio. kr. Selvom Handicapområdet således stort set er 
i balance, ses det, at der på området for Interne tilbud er tale om et merforbrug som stort set 
modsvares af et mindreforbrug på området for Eksterne tilbud.  

På Interne tilbud er afvigelsen koncentreret om  

• Visitationsbudgettet på Handicapområdet. Merforbruget skyldes en øget tilgang af borgere 
og/eller et øget støttebehov for de borgere, som allerede modtager støtte.  
 

• Handicapområdets driftsenheder indenfor bo- og dagtilbud. Merforbruget udgør 1,470 mio. 
kr. og overføres til 2019, jf. den handleplan, der blev udarbejdet i forlængelse af 
Økonomirapport 2. Det kan bemærkes, at det pga. ekstraordinær tilbageholdenhed på 
handicapområdet frem mod regnskabsafslutningen er lykkedes at nedbringe merforbruget 
fra 1,860 mio. kr. som var forventningen ved Økonomirapport 2 til 1,470 mio. kr.  
 

• Færdigbehandlede psykiatriske patienter. Merforbrug på 0,585 mio. kr. skyldes dels en 
data-samkøringsfejl i Sundhedsdatastyrelsen (som er den myndighed der indsamler og 
registrerer data til brug for afregningen af kommunernes brug af sygehusene til 
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færdigbehandlede patienter), og dels en vedr. fejlbehæftet registrering på Sygehus 
Vendsyssel. Sundhedsdatastyrelsen har meddelt kommunerne at data-samkøringsfejlen vil 
blive korrigeret i det nye år, og Hjørring Kommune er i dialog med Sygehus Vendsyssel 
vedr. registreringen af færdigbehandlede patienter, og det er forventningen at afregningen 
vil blive reguleret i det nye år. Merforbruget overføres på den baggrund til 2019. 

 
På Eksterne tilbud er afvigelsen sammensat af 
 

• Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Et mindreforbrug på 0,920 mio. kr. skyldes en 
nettoafgang på en borger i BPA-ordningen. Området er følsomt for udsving i antallet af 
borgere i ordningen idet hver ordning i gennemsnit beløber sig til mere end 1 mio. kr. 
 

• Misbrugsområdet. Siden september er der sket en opbremsning i forbruget, således at 
regnskabsresultatet på området udviser et mindreforbrug på 1,024 mio. kr.  
 

• På området for bo-, dagtilbud og bostøtte i andre kommuner er realiseret et mindreforbrug 
på 1,257 mio. kr. 
 

• Hertil kommer en relativ markant stigning i udgifterne til forsorgshjem sidst på året, som 
ikke har været forudset. En analyse har vist indikationer på, at udgiftsstigningen kan hænge 
sammen med en lovændring som gør, at det ikke længere er kommunerne, men derimod 
Forsorgshjemene selv, som træffer afgørelse om udskrivning af borgerne.  
 
 

  

 

Socialtilsyn Nord – mindreforbrug 1,720 mio. kr. 
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 til synede 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. 

 

 

Sammenfatning af overførsler til 2019 
Ved regnskabsafslutningen overføres et merforbrug på 2,400 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 +3% og -2% af fagudvalgene kan indstilles til 
godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.  

Overførslerne fordelt på serviceområder udgøres af: 
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Serviceområde  mio. kr.  
Sundhed Politisk Sundhedskoordinationsudvalg -0,038 

Diverse puljemidler på Sundhedsområdet -0,889 
Ældre Velfærdsteknologi og Digitalisering -0,557 
 Ældrecentre 0,480 
 Frivilligområdet/Forsamlingsbygningen -0,100 
 §18 pulje -0,221 
 Diverse puljemidler Ældreområdet -0,307 
 Ikke-disponeret central pulje 3,697 
SundhedÆldre i alt  2,065 
   
Handicap interne 
tilbud 

Handicap Bo- og dagtilbud 1,470 
Færdigbehandlede psykiatriske patienter 0,585 

Handicap i alt  2,055 
   
Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Nord -1,720 
   
SÆH i alt  2,400 
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Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet resultat 
Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2018 opgjort til 109,907 mio. kr. Sammenholdt 
med det korrigerede budget på 113,339 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 3,432 mio. 
kr. 
 
Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, på nær Forsyningsområdet.   
Merforbruget på sektor forsyning, skyldes omlægning til den ny ordning med affaldssortering ved 
husstandene.  
Årsagerne til mer- og mindreforbrug beskrives yderligere under de respektive sektorer.   
 

Mio. kr

 Vedtaget 
Budget     

2018

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

Korrigeret 
budget       

2018
Regnskab 

2018

Afvigelse 
korrigeret 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000
Park og Vej 134,344 -24,544 109,800 106,850 -2,949 -1,338
Byggeri og ejendomme -24,419 -0,880 -25,299 -25,885 -0,586 -0,290
Natur og miljø 11,046 2,389 13,435 11,084 -2,352 -2,352
Landdistrikter 1,757 2,146 3,902 2,141 -1,762 -1,762

Udvalget i alt 122,728 -9,390 113,339 109,907 -3,432 -5,7 42
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Teknik- og Miljøudvalget

 Vedtaget 
Budget  

2018

Overførsel 
fra 2017 til 

2018

Ompl. + 
Till.bev. 

2018

Korrigeret 
budget 

2018
Regnskab 

2018

Afvigelse 
korrigeret 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Restbeløb til 
kassen

Udvalget i alt 122,728 8,936 -18,326 113,339 109,907 -3,4 32 -5,742 2,310

Forsyningsområdet 0,000 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0 ,000 4,217
Affald og Genbrug 0,000 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 4,217

Park og Vej 134,344 3,550 -28,094 109,800 106,850 -2,949 - 1,338 -1,611
Vejområdet 109,570 3,550 -26,494 86,626 83,675 -2,950 -1,338 -1,612
Grønne områder 22,739 0,000 -1,600 21,139 21,143 0,004 0,000 0,004
Strand og Kyst 2,035 0,000 0,000 2,035 2,032 -0,003 0,000 -0,003

Byggeri og ejendomme -24,419 1,114 -1,994 -25,299 -25,88 5 -0,586 -0,290 -0,296
Lejeadministration 3,305 0,711 0,006 4,022 3,799 -0,223 -0,223 0,000
Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,403 0,000 0,403 0,336 -0,067 -0,067 0,000
Ældre- og plejeboliger -27,723 0,000 -2,000 -29,723 -30,019 -0,296 0,000 -0,296

Natur og miljø 11,046 2,127 0,262 13,435 11,084 -2,352 -2, 352 0,000
Natur og miljø 11,046 2,127 0,262 13,435 11,084 -2,352 -2,352 0,000

Landdistrikter 1,757 2,146 0,000 3,902 2,141 -1,762 -1,762 0,000
Landdistrikter 1,757 2,146 0,000 3,902 2,141 -1,762 -1,762 0,000

Serviceudgifter
Vedtaget 

budget
Regnskab 

2018 Afvigelse
Serviceudgifter 150,452 124,182 -26,270

i mio. kr.

I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug 
på 26,270 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 22,3 mio. kr. mellem drift og anlæg.  
 
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,432 mio. kr., alligevel foreslås overført 5,742 mio. 
kr. til 2019.  
 
Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og forslaget til overførsel skyldes: 
 

• at der ikke sker overførsel af afvigelser på vintervedligeholdelse under sektor park og vej – 
mindreforbrug på 1,611 mio. kr. (jf. budgetaftale). 

• at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – merforbrug på 4,217 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 0,295 mio. kr. (jf. brugerfinansieret 
område, som opsamles på mellemregning/opsparing). 
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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 2018 havde kommunen en samlet forpligtigelse over for brugerne på 13,947 mio. 
kr. (brugerne havde en opsparing hos kommunen på 13,947 mio. kr.). Årsagen bag denne større 
opsparing var, at taksterne tilbage fra 2015 er blevet justeret for at generere en opsparing til 
indkøb af nye affaldscontainere/affaldsløsninger, der kan håndtere sorteringsordningen, som blev 
igangsat i oktober 2018.  
 
Resultatet for regnskab 2018 viser et merforbrug på 15,718 mio. kr., som dermed opsamles på 
mellemregningskontoen. Forbruget skyldes indkøbet af nye containere og molokker ifm. 
indførelsen af den nye sorteringsordning. Dermed har brugerne primo 2019 en samlet gæld hos 
kommunen på 1,770 mio. kr.  
 
 

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 2,950 mio. kr., hvilket kan henføres til 
nedenstående: 
 

• Kollektiv trafik – NT (1,541 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 (1,611 mio. kr.). Vintervagten drives i samarbejder med 
Frederikshavn Kommune. Mindreforbruget skyldes at det har været en mild vinter i 2018. 

 

Byggeri og Ejendomme 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 0,586 mio. kr. Afvigelserne er primært på 
serviceområderne Lejeadministration med 0,223 mio. kr. vedr. og Ældreboliger med 0,296 mio. kr. 

Lejeadministration 
På serviceområde lejeadministration er der samlet et mindreforbrug på 0,223 mio. kr., hvilket 
primært kan henføres til forpagtningsafgifter, hvor der er et merforbrug på 0,651 mio. kr. og 
betalingsforskydninger på Cathrinegården og Bispecenteret på samlet 0,912 mio. kr.  
 
 
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. 
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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 2018 var der et samlet budgetmæssigt mindreforbrug på 2,296 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 
huslejereguleringer, som ikke var indregnet i det oprindelige budget for 2018.  

Kommunen har ved udgangen af 2018 et tilgodehavende på 1,612 mio. kr. hos borgerne. 
Tilgodehavende er reduceret med omkring 2,700 mio. kr. i forhold til 2017, og det forventes at der 
opnås balance i tilgodehavenderne i 2019, dog afhængig af kommende 
renoveringsprojekter/vedligeholdelse af ældreboligerne. 

Natur og miljø 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,352 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører 
Natura 2000 på 1,330 mio. kr., Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse på 0,492 mio. kr., og 
Bæredygtig udvikling med 1,888 mio. kr. Naturmødet giver et samlet merforbrug på 2,200 mio. kr. 

Natura 2000 
NATURA 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse, ud fra en 
overordnet målsætning om at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed. 
Kommunens arbejde med Natura 2000 fortsætter, hvilket kan udløse erstatningssager mv. ifm. 
natura-2000 registreringer mv. Derfor overføres det samlede beløb på 1,330 mio. kr. til 2019. 

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.  
 

Bæredygtig udvikling 
Mindreforbruget på 0,982 mio. kr. fremkommer ved mindreforbrug på Globale fodaftryk på 0,676 
mio. kr. og EU-projektet Samskabende Grøn Omstilling på 0,396: 
 
Det globale fodaftryk, er Hjørring Kommunes overordnede miljøstrategi. I 2019 udarbejdes der en 
ny strategi og midlerne er henlagt til dette arbejde. 
 
Samskabende grøn omstilling har til formål at finde ud af hvordan borgerne kan engageres til at 
implementere grønne løsninger i deres hverdag. 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. 

Naturmødet 
For Naturmødet 2018 mangler der tilsagn for 1,332 mio. kr., som forventes indtægtsført i 2019.  
Planlægningen af Naturmødet for 2019 påbegyndtes allerede i sommeren 2018, og der er derfor 
udlæg på 0,990 mio. kr. 
 

  



HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2018 
Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget 
 

Landdistrikter 
Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 1,762 mio. kr., som overføres til 2019.  

Den væsentligste afvigelse vedrører matchningsmidler, hvor der er et samlet mindreforbrug på 
1,469 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.  
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Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget  

Mio. kr.  

 Vedtaget 
Budget     

2018 

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

Korrigeret 
budget       
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse korri-
geret budget 

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

Heraf overføres 
til 2019 

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

Undervisning 567,003 6,319 573,323 571,942 -1,380 -1,075 

Dagtilbud 237,521 2,291 239,812 240,142 0,330 0,487 

Børn og Familie 206,132 9,199 215,331 211,193 -4,138 -4,075 

Fritid 41,479 0,976 42,455 40,579 -1,876 -1,688 

Udvalget i alt  1.052,134 18,786 1.070,920 1.063,856 -7,064 -6,351 

 

 

 

 

Regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget område viser et samlet mindreforbrug på 
ca. 7,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 1.070,9 mio. kr. På Udvalgsområdet over-
føres samlet set 6,4 mio. kr. Restbeløbet efter overførsel på 0,7 mio. kr. tilgår kassen.  
 
I det følgende følges op på de overordnede resultater i 2018, hvorefter de væsentligste afvigelser 
på driftsregnskabet forklares.  
 
  

Undervisning; 

54%
Dagtilbud; 23%

Børn og Familie; 

20%

Fritid; 4%
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Overordnede resultater i 2018 

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område har der i 2018 været et tværgående fokus 
på at implementere: 

• Den reviderede Børne-, Unge-, og Familiepolitik 
• Kommunikationsstrategien – ”Sammen skaber vi læring og trivsel”, herunder me-

diehåndteringsstrategien og handlingsplan for krisekommunikation 
• Børnelinealen – fælles viden og handlemuligheder ifm. bekymringer for børn, un-

ge og familiers udvikling, lærings og trivsel 
 
Derudover har der været arbejdet med at revidere Børne- og Undervisningsforvaltningens egne 
politikker og strategier på alle Sektorområder på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets områ-
de samt været fokus på en række tværgående udviklings- og evalueringsopgaver. 

I det følgende beskrives de væsentligste resultater på de enkelte sektorområder. 

 

Dagtilbudsområdet: 

På dagtilbudsområdet har der i 2018 været fokus på at sikre bedst mulig kvalitet i dagtilbud med 
henblik på at skabe høj trivsel, udvikling og læring for alle børn. ”Høj kvalitet i dagtilbud” var derfor 
også overskriften på BFU´s studietur til London i 2018. Den høje kvalitet står også centralt i den 
nye dagtilbudspolitik. 

De konkrete indsatser, der har fokus på at understøtte den høje kvalitet, har taget afsæt i resultater 
fra ECERS Kvalitetsrapporter på både kommunalt niveau, områdeniveau samt institutionsniveau. 
Forvaltningen og ledelsen på dagtilbudsområdet mødes halvårligt og følger op på resultaterne.  

Der er desuden arbejdet videre med implementering af evalueringssystematikken på dagtilbuds-
området og dermed styrkelsen af den professionelle pædagogiske praksis. I den forbindelse har 
alle pædagoger deltaget i et fælles kompetenceudviklingsforløb vedrørende kvalitetsudviklings-
værktøjet KVALid. Både arbejdet med kvalitetsrapporter og KVALid har understøttet opstarten på 
implementeringen af de nye nationale styrkede pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet 

I 2018 er der i fællesskab med undervisningsområdet endvidere udarbejdet en ny Medielærings-
strategi 2018-2021, der bl.a. sætter fokus på børnenes digitale dannelse. Derudover er dagtilbud-
denes IT-kufferter en del af læringsmiljøet, der bidrager til at styrke børnenes digitale kompetencer. 
Der anvendes også digitale medier til dokumentation og formidling af det pædagogiske arbejde. 
Endvidere arbejdes der med brug af El-sistema som metode at fremme børnenes læring og trivsel 
via musiske læreprocesser.  

Der har i 2018 fortsat været arbejdet med implementering af Dialoghjulet som et redskab til at styr-
ke forældresamarbejdet om børnenes udvikling, læring og trivsel. Redskabet er desuden ved at 
blive implementeret i hele Hjørring Kommune, som en del af samarbejdet mellem daginstitution og 
skole ved skolestart.  
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Skoleområdet: 

Overordnet har indsatser og resultater i 2018 haft fokus på opfyldelse af de Skolepolitiske mål for 
2014-2018 og der er udarbejdet ny skolepolitik. 

Med udgangspunkt i resultater fra Kvalitetsrapporten har skolerne i 2018 udarbejdet indsatsstrate-
gier for opfølgning og kvalitetsudvikling på udvalgte områder med fokus på at øge elevernes læ-
ring, trivsel og dannelse. Forvaltningen og ledelsen på skolerne mødes halvårligt og følger op på 
resultaterne.  

Der er fælles med dagtilbudsområdet udarbejdet en ny Medielæringsstrategi 2018-2021. Strategi-
en har bl.a. fokus på, hvordan vi sikrer, at børn og unge i Hjørring Kommune får de rette kompe-
tencer til at begå sig i en stadig mere digitaliseret hverdag. Der er desuden arbejdet med imple-
mentering af den fælles digitale læringsplatform – ”MinUddannelse”, og det indledende arbejde ifm. 
udrulning af AULA, der gennemføres i 2019. 

Det kommunale fokus på at få flere elever til at vælge erhvervsuddannelser, er i 2018 blevet en 
integreret del af arbejdet med udviklingen af en fælles Ungestrategi, som forventes godkendt i 
2019 for herefter at indgå som del af budgetprocessen for 2020.  

Med fokus på bedre kvalitet i inklusionen og med afsæt i bl.a. et kvalitetseftersyn på inklusions- og 
specialundervisningsområdet, har der været fokus på at udvikle den pædagogiske praksis gennem 
bl.a.  inklusionsteam, Co-teaching samt El Sistema.  

Kompetenceudviklingen for medarbejdere har generelt været rettet mod undervisningsfag bredt i 
folkeskolen samt specifikt indenfor temaer vedrørende inklusion, innovation samt arbejdet med to-
sprogede elever. 

I første halvår i 2018 har arbejdet med bygning af Vrå Skole og Børnehus været præget af omfat-
tende og grundige brugerprocesser, hvor brugerne af huset i samarbejde med rådgiver har udviklet 
projektet, således at der kunne udarbejdes et projektforslag.  

 

Børne- og Familieområdet: 

På Børne- og Familieområdet har der i 2018 været fokus på flere indsatser i tilknytning til den nye 
fagstrategi ”Fælles Børn – Fælles Indsats”, der har fokus på den tidlige forebyggende indsats. Der 
har i den forbindelse været afholdt 2 faglige temadage ”BFO Forum” for alle medarbejdere i Børne- 
og Familieområdet, hvor strategien har været drøftet i fællesskab samt arbejdet med styrket koor-
dinering internt mellem medarbejdere på børne- og familieområdet og eksternt med andre samar-
bejdspartnere.  

Specifikt har der på Børne- og familieområdet været arbejdet med indsatser indenfor følgende om-
råder.  

Udvikling af ydelser på Center for børn, unge og familier i forhold til at understøtte fagstrategien og 
herunder udvikling af koncept for den gode plejefamilieanbringelse samt øget fokus på netværks-
anbringelser og udvikling af nye indsatser. Desuden er Hirtshalsvej 17 taget i brug. 



HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2018 
Regnskabsbemærkninger – Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 
 

I sundhedsplejen har medarbejderne været på uddannelse i tidlig opsporing og derudover er der 
arbejdet med konceptet for forældreuddannelse. Endvidere er samarbejdet med Home-Start vide-
reudviklet.    

I 2018 har PPR startet op på projektet ”Godt du kom”, som har fokus på elever med fravær, derud-
over har PPR deltaget i analyse omkring inklusion og specialundervisning i samarbejde med un-
dervisningsområdet. Der har i 2018 endvidere været fokus på PPR’s opgaver, som er blevet ana-
lyseret og drøftet med samarbejdspartnere på skole og dagtilbudsområdet.  

På myndighedsområdet er der både i handicapafdelingen og familieafdelingen arbejdet med im-
plementering af forskellige metoder med henblik på at sikre netværksinddragelse og tidlig opspo-
ring med børnene.  

Indsatsteamet er blevet evalueret og der er udarbejdet beredskabsplan for børn og unge, der har 
været udsat for vold og seksuelle krænkelser.  

 

Fritidsområdet: 

På fritidsområdet var fokus i 2018 i høj grad rettet mod at få det nye fritids- og folkeoplysningsud-
valg sat i gang med ny sammensætning og ny opgaveportefølje. Det primære indhold var rettet 
mod at få igangsat processen med udarbejdelse af ny fritids- og folkeoplysningspolitik.  

Derudover var der i 2018 et stort fokus på at få en styrket indsats i forhold til sårbare unges tilknyt-
ning til foreningslivet via støtte til eksempelprojekter. 
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Overordnet driftsregnskab og overførsler til 2019 

Den regnskabsmæssige afvigelse på de enkelte sektorer og serviceområder fremgår af nedenstå-
ende oversigt.  
 
 

Børne- Skole og Uddannelsesud-
valget  

Korrigeret 
budget  
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse korrige-
ret budget 

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

Heraf overføres til 
2019 

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

Restbeløb 
til kassen  

i mio. kr.  

Udvalget i alt  1.070,920 1.063,856 -7,064 -6,351 -0,713 

            

Undervisning  573,323 571,942 -1,380 -1,075 -0,305 

Skoler 378,806 376,826 -1,980 -2,069 0,089 

Skolefritidsordninger 23,388 18,661 -4,727 0,000 -4,727 

Specialundervisning 78,309 84,919 6,610 1,128 5,482 

Ungdomsskoler 9,873 9,279 -0,594 0,000 -0,594 

Musikskoler 7,226 7,093 -0,134 -0,134 0,000 

Privatskoler og efterskoler 75,720 75,165 -0,555 0,000 -0,555 

            

Dagtilbud  239,812 240,142 0,330 0,487 -0,157 

Fælles formål dagtilbud 44,597 40,005 -4,593 -0,948 -3,645 

Dagpleje 34,732 34,342 -0,391 1,520 -1,911 

Daginstitutioner og klubber 130,991 133,648 2,657 -0,147 2,804 

Særlige dagtilbud 5,049 5,603 0,554 0,062 0,492 

Tilskud til puljeordninger 24,443 26,545 2,102 0,000 2,102 

            

Børne og Familie  215,331 211,193 -4,138 -4,075 -0,063 

Handicap 10,087 10,050 -0,037 0,000 -0,037 

Døgnophold 97,413 94,291 -3,122 -1,477 -1,645 

Forebyggende foranstaltninger 57,405 57,647 0,242 -1,013 1,255 

Døgninstitutioner for handicappede 25,066 25,388 0,322 -0,042 0,364 

PPR 12,866 11,411 -1,456 -1,456 0,000 

Sundhedsplejen 12,493 12,406 -0,087 -0,087 0,000 

            

Fritid  42,455 40,579 -1,876 -1,688 -0,188 

Haller 24,807 23,942 -0,865 -0,678 -0,187 

Fritid 0,267 0,197 -0,069 -0,069 0,000 

Folkeoplysning 17,381 16,440 -0,941 -0,941 0,000 

      

Serviceudgifter      Regnskab 2018  Afvigelse    

Serviceudgifter     1.064,417 12,205   

 
 
 
Som det fremgår af skemaet afviger regnskabet med et mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget. Heraf overføres 6,4 mio. kr. til 2019 og 0,7 mio. kr. lægges i kassen.  
 
 
I det følgende regnskabsforklares de væsentligste afvigelser på Sektorerne.  
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Undervisning 
På Sektor Undervisning viser regnskabet en samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. 
overføres til 2019 mens de øvrige 0,3 mio. kr. tilføres kassen.  
 
På de centrale kontoområder indenfor Sektoren viser regnskabet en samlet mindreudgift på 1,5 
mio. kr. mens det samlede regnskabsresultat på de decentrale institutioner samlet set balancere 
med budgettet med en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. i merforbrug.  
 
Mindreforbruget på de centrale kontoområder er primært relateret til konti for kompetenceudvikling, 
IT samt statstilskud til sikring af kompetencedækning hos lærere og skolepædagoger, der indgår i 
undervisningen. Midlerne på de nævnte kontoområder overføres til 2019 til sikring af det langsigte-
de arbejde med kompetenceudvikling på Sektor Undervisning set i lyset af besluttede budgetre-
duktioner på udviklingskontiene i de kommende år.   
 
Regnskabet for de decentrale institutioner i form af folkeskoler, Hjørringskolen, Hjørring Ungecen-
ter samt Musisk skole viser en samlet merudgift på 0,1 mio. kr.  

På de decentrale institutioner er der mellem 2018 og 2019 overførselsadgang på +3/-2 % af bud-
gettet.  

Alle institutioner holder sig indenfor overførselsadgangen.  

Hjørring Nordvest har de seneste år arbejdet på at nedbringe merudgifter fra tidligere år og over-
førte fra 2017 en samlet merudgift på 4,2 mio. kr. Skolen har i 2018 afviklet 2,2 mio. kr. af det over-
førte beløb og holder sig nu indenfor overførselsadgangen på merudgifter på maksimalt 2 % af 
budgettet.  

 

Dagtilbud 
Regnskabsresultatet for Sektor Dagtilbud balancerer samlet med det korrigerede budget for 2018 
med en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. i merforbrug. Til 2019 overføres en samlet merudgift på 
0,5 mio. kr. mens mindreforbrug på samlet 0,2 mio. kr. lægges i kassen.  
 
På de centrale kontoområder viser regnskabet en samlet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr., mens 
der på de decentrale institutioner er et samlet merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.  
 
Mindreforbruget på de centrale konti ligger primært på kompetenceudviklingsområdet samt IT.  
Som det gjorde sig gældende på Sektor Undervisning overføres mindreforbruget på kompetence-
udviklingsområdet på Sektor Dagtilbud også til 2019 for at sikre det fortsatte fokus på kompeten-
ceudvikling indenfor Sektoren, idet budgetrammerne også her er nedjusteret som følge af budget-
reduktioner.  
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På de decentrale institutioner viser regnskabet en samlet merudgift på 1,4 mio. kr. Heraf viser 
regnskabet for dagtilbudsområde Nord merforbrug ud over overførselsadgangen på +3/-2 % af 
budgetrammen.  
 
Regnskabet for Dagtilbudsområde Nord viser en samlet merudgift på 2,9 mio. kr. svarende til 5,9 
% af budgettet, hvilket overstiger overførselsadgangen på de 2 % i merforbrug.  
 
Merforbruget skyldes primært mange midlertidige ansættelser som følge af særlige indsatser for 
udsatte børn – herunder brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem dagtilbud og skole. 
Endvidere har der i forbindelse med en del langtidsfravær været øgede udgifter på lønbudgettet.  
 
I forbindelse med handleplan for tilpasning af lønforbruget i 2018 har der endvidere været øgede 
engangsudgifter i forbindelse med medarbejdertilpasninger for at tilpasse lønforbruget til lønbud-
gettet. Effekten på medarbejdertilpasningerne får dog først fuld effekt i 2019. Der er indenfor ram-
merne af økonomistyringsprincipperne udarbejdet handleplan for nedbringelse af merugiften i åre-
ne 2019, 2020 og 2021.  
 
De øvrige institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen.  
 
 

Børne- og Familie 
På Sektor Børne- og Familie viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der foreslås 
overført til 2019.  
  
Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter på indsatsstrategien, PPR, Sundhedsplejen samt 
en række eksternt finansierede projekter, der er placeret i regi af PPR. De nævnte områder viser 
samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der alle foreslås overført til 2019.   
  
De øvrige 1,3 mio. kr., der ligger på myndighedsområdet, er fordelt med:  

• samlede merudgifter på 1,8 mio. kr. på tværs af anbringelses- og forebyggelsesområderne  
• mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. afgivet refusionstilsagn, hvor Ankestyrelsen har truffet 

afgørelse om betalingsforhold 
  
Ved økonomirapport 2 var forventningen, at Sektoren ville overskride budgettet med samlet ca. 6 
mio. kr. Merforbruget på Sektoren skyldtes flere ting, men de primære grunde var, at der i 2018 har 
været flere anbringelser end budgetteret. Bl.a. har der været en del spædbørnsanbringelser som 
led i tidlig indsats. Derudover har der været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merud-
gifter til 2 dyre enkeltsager. Dette betød, at puljen til ikke kendte anbringelser på Børne- og Fami-
lieområdet blev fuldt ud udmøntet.  
  
Der blev derfor med økonomirapport 2 iværksat en handleplan, der skulle sikre mest mulig budget-
overholdelse i 2018. Handleplanen rækker også ind i 2019. Handleplanen indbefattede både 
igangsatte initiativer på Sektor Børne- og Familie og herunder bl.a. en analyse af tabt arbejdsfor-
tjeneste samt budgetomplaceringer af samlet 3,8 mio. kr. fra Udvalgets øvrige Sektorer samt konto 
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6 til at bidrage til at håndtere budgetudfordringen på børne- og familieområdet. Efter budgetregule-
ringen var forventningen at Børne- og familieområdet ville afvige med ca. 2 mio. kr.  
  
Regnskabsresultatet viser, at merudgiften er nedbragt med 0,2 mio. kr. og håndtering af den reste-
rende manko på 1,8 mio. kr. på tværs af anbringelses- og det forebyggende område sker via min-
dreudgifter på 3,1 mio. kr. på afgivet refusionstilsagn.  
  
På Sektor Børne- og familie har der været disponeret med udgifter til en række sager vedrørende 
afgivet refusionstilsagn, der har været i ankestyrelsen med henblik på afklaring af betalingsforhold. 
Ankestyrelsen traf i december 2018 afgørelse, der faldt ud til Hjørring Kommunes fordel, hvilket 
betød, at de disponerede 3,1 mio. kr. blev frigivet og indgår derfor i regnskabet.  
  
Jævnfør økonomistyringsprincipperne er der ikke overførelsesadgang på det sociale område. Det 
foreslås imidlertid, at den resterende andel af mindreudgiften til tabt arbejdsfortjeneste på 1,3 mio. 
kr. alligevel overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budget-
udfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019.  
 

Fritid 
På Sektor Fritid viser regnskabet en samlet merudgift på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. overføres 
til 2019.  
 
På de kommunale haller viser regnskabet en samlet mindreudgift på 0,4 mio. kr., der skyldes for-
skydninger i igangværende renovering af Hirtshals Stadion samt forskydninger i afregninger på 
tværs af budgetår for Bredbånd Nord Arena samt Park Vendia.  
 
På de selvejende haller viser regnskabet en mindreudgift på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,25 mio. kr. over-
føres til 2019 begrundet i behov for at få revurderet haltilskudsmodellen som følge af besluttede 
besparelser på området.  
 
På folkeoplysningsområdet viser regnskabet en mindreudgift på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er 
bundet i konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet foreslås overført til 
2019 til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.  



 

Hovedkonto 7 - Renter 

Mio. kr.

 Vedtaget 

Budget  

Ompl. + 

Till.bev. + 

Gen.bev.

Korrigeret 

budget

Regnskab 

2018

Afvigelse 

korrigeret 

budget*

Renter 19,909 -33,067 -13,158 -18,115 -4,956

Renter af likvide aktiver -2,289 0,000 -2,289 -1,671 0,618

Renter af kortfristede tilgodehavender i 

øvrigt -0,600 0,000 -0,600 -0,430 0,170

Renter af langfristede tilgodehavender -0,200 -34,570 -34,770 -34,586 0,184

Renter af kortfristet gæld 0,000 0,000 0,000 0,434 0,434

Renter af langfristet gæld 23,126 -0,297 22,829 16,816 -6,012

Kurstab og kursgevinster 1,372 1,800 3,172 3,002 -0,170

Garantiprovision -1,500 0,000 -1,500 -1,680 -0,180

* (-)  = mindre udgift eller merindtægt 
* (+) = merudgift eller mindre indtægt 
 
Renter af likvide aktiver 
Hjørring Kommunes gennemsnitlige likviditet 
udgør i 2018 261,1 mio. kr. Dette er en stigning 
i forhold til 2017 på 9,6 mio. kr., hvor 
gennemsnitslikviditeten blev opgjort til 251,5 
mio. kr.  
 
I forhold til det vedtagne budget på 2,3 mio. kr. i 
nettorenteindtægter, viser resultatet en 
nettorenteindtægt på 1,7 mio. kr. Afvigelsen 
skyldes primært udtrækninger af obligationer 
samt et fortsat lavt renteniveau. I forhold til det 
vedtagne budget, udviser det endelige 
regnskab således en mindreindtægt på 0,6 mio. 
kr. 
 
Renteindtægten af de likvide midler kan 
specificeres således: 
 

(beløb i mio. kr.) 2017 2018 

Indskud i pengeinstitutter 0,697 0,691 

Realkreditobligationer -2,806 -2,362 

I alt -2,109 -1,671 

 
 
Renter af kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt 
Der er i 2018 realiseret en merindtægt i forhold 
til det vedtagne budget på 0,4 mio. kr. Denne 
merindtægt kan udelukkende henføres til renter 
af tilgodehavender i betalingskontrollen. 
 
Renter af langfristede tilgodehavender 
Der er i 2018 realiseret en indtægt på 34,6 mio. 
kr., hvilket er en merindtægt på 34,4 mio. kr. i 
forhold til det vedtagne budget.  
 
Afvigelsen skyldes indtægt fra salg af HMN 
Naturgas A/S i 2018. Selskabet var ejet af en 
række interessentkommuner, hvor af Hjørring  

Kommunens indtægt i forbindelse med salget 
udgør 34,6 mio. kr. Her af er 80 procent af 
provenuet, svarende til 27,7 mio. kr., deponeret 
for at undgå en modregning på 60 procent i 
bloktilskuddet, og i stedet nøjes med en 
modregning på 20 procent. Beløbet på 27,7 
mio. kr. frigives med 1/10 årligt i lige store rater, 
med første gang i 2019.  
 
Renter af kortfristet gæld 
Regnskabet for 2018 udviser merudgifter på 0,4 
mio. kr., som fortrinsvis vedrører tilbagebetaling 
af ejendomsskatter. 
 
Renter af langfristet gæld 
Hjørring Kommunes samlede langfristede gæld, 
eksklusiv finansielt leasede aktiver, udgør 
1.204,8 mio. kr. ultimo 2018 mod 1.233,5 mio. 
kr. ultimo 2017. 
 
Regnskabet for 2018 udviser en mindreudgift  
på 6,3 mio. kr., i forhold til det vedtagne budget. 
Dette skyldes primært en ændret 
regnskabspraksis vedrørende periodiseringen 
af renteudgifterne, der gælder fra 2018 og frem. 
Denne ændring bevirker, at regnskabsresultatet 
for 2018 udviser en nettoudgift, der er lavere 
end forventet.  
 
Kurstab og kursgevinster 
I forbindelse med konverteringer af lån samt 
udtrækning af obligationer, er der registreret et 
samlet kurstab i 2018 på 3,0 mio. kr. I forhold til 
det vedtagne budget udviser det endelige 
regnskab en merudgift på 1,6 mio. kr., Der er i 
2018 givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 
forbindelse med realiserede kurstab ved 
påbudskonverteringer af tre ældreboliglån, og 
således udviser regnskabsresultatet en mindre 



udgift på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. 
 
Garantiprovision 
På byrådsmøde 26. marts 2015 blev det 
besluttet, at der i forbindelse med fremtidige 
kommunale garantistillelser for låneoptag i 
forsyningsvirksomheder skulle opkræves 
garantiprovision, på baggrund af en individuel 
kreditvurdering af det enkelte projekt og med en 
vejledende sats på 0,75 procent.  
 
Jf. gældende vandsektorlov er Hjørring 
Kommune forpligtet til at opkræve 
garantiprovision for garantistillelser til 
vandværker i kommunen. På byrådsmøde i 
december 2016 blev det besluttet at opkræve 
0,5 procent af garantiernes restgæld ultimo året 
for de vandværker, hvor Hjørring Kommune har 
stillet garanti. 

 



Hovedkonto 7 – Finansiering 

* (-)  = mindre udgift eller merindtægt 
* (+) = merudgift eller mindre 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 ved-
tagelsen af budget 2018 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 udskriv-
ningsgrundlag, generelle tilskud og tildelte 
tilskud på baggrund af konkrete ansøgninger, 
udgør det samlede vedtagne budget for 2018 
i alt 4.239,9 mio. kr. Tilskud og udligning udgør 
31,4 %. 

I forhold til det vedtagne budget er der i 2018 
sket bevillingsmæssige ændringer for i alt 42,1 
mio. kr. De væsentligste ændringer kan  

 

 

 

 

henføres til den årlige midtvejsregulering, hvor 
bl.a. skønnet for udgifter vedr. 
overførselsområdet, samt pris- og løn-
udviklingen blev nedjusteret med 27,7 mio. kr. 
i forhold til Økonomi aftalen 2018. Derudover 
har den endelige regulering af beskæftigelses-
tilskuddet medført en merudgift på ca. 15 mio. 
kr.  

Regnskabet for 2018 udviser finansierings-
indtægter for i alt 4.198,2 mio. kr., hvilket giver 
en merindtægt på i alt -0,364 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget.  

Den væsentligste afvigelse kan henføres til 
mindre udgift vedr. tilbagebetaling af refusion 
af købsmoms i forhold til momsudlignings-
ordningen. 

Tilbagebetaling af momsrefusion i 2018 kan 
henføres til huslejeindtægter i forbindelse med 
indtægtsdækket driftsvirksomhed samt til 
momsforpligtelse vedr. 17,5 % af udgifter, som 
er finansieret af tilskud fra fonde, private 
foreninger og institutioner. 

Mio. kr.
 Vedtaget 
Budget  

Ompl. + 
Till.bev. + 
Gen. Bev

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2018

Afvigelse 
korrigeret 
budget*

Tilskud og udligning -1.330,677 42,567 -1.288,110 -1.288,493 -0,383
Udligning og generelle tilskud -1.080,684 27,708 -1.052,976 -1.053,048 -0,072
Udligning og tilskud vedrørende 
udlændinge 19,236 0,000 19,236 19,236 0,000
Kommunale bidrag til regionerne 8,675 0,000 8,675 8,676 0,001
Særlige tilskud -278,904 14,859 -264,045 -264,045 0,000
Refusion af købsmoms 1,000 0,000 1,000 0,688 -0,312
Skatter -2.909,251 -0,449 -2.909,700 -2.909,681 0,019
Kommunal indkomstskat -2.593,381 -0,449 -2.593,830 -2.593,830 0,000
Selskabsskat -42,857 0,000 -42,857 -42,857 0,000
Anden skat pålignet visse indkomster -0,444 0,000 -0,444 -0,395 0,049
Grundskyld -265,966 0,000 -265,966 -266,017 -0,051
Anden skat på fast ejendom -6,603 0,000 -6,603 -6,582 0,021
Øvrige skatter og afgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Finansiering i alt -4.239,928 42,118 -4.197,810 -4.198,174 -0,364



I mio. kr.

Vedtaget 
budget

Overførsel 
til 2018

Korr. 
Budget 

Forbrug pr. 
31. 

december

Afvigelse 
korrigeret 

budget

Heraf 
overførsel til 

2019
(+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = min.forbrug (-) = min.forbrug

Afvigelse brutto-
anlægsramme

 Bruttoanlægsudgifter        101,590           119,682    279,917         163,272          -116,645                    61,682 

 Anlægsudgifter          98,090             98,561    244,331         146,835            -97,495             -95,056 

Økonomiudvalget 16,900         17,290            44,897     29,681          -15,216           -13,108            

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11,550         19,118            38,631     28,485          -10,145           -10,058            

Teknik- og Miljøudvalget 32,190         14,725            73,925     52,739          -21,186           -21,184            

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 37,450         47,429            86,879     35,930          -50,948           -50,706            

Anlægsbevilling 2018

Anlægsoversigt incl. overførsler

Forbrug 2018



Regnskab 2018

beløb i  kr. Vedtaget budget Overførsel til 2018 Tillægs-bevillinger Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 31. 

dec. Rest korr. Budget      Overførsel til 2019
Afvigelse efter 

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

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

 Bruttoanlægsudgifter 20.400.000                 15.578.999                     7.284.225                     43.403.224             44.899.290             39.023.556             -4.379.668                             

Økonomiudvalget 16.900.000 17.289.764 11.106.827 44.896.591 35.749.403 29.680.669 -15.215.922 -13.108.214 -2.107.708

013992 Modulboliger i tomme bygninger                         -575.025                 -575.025 314.420                                 889.445                               889.445                                       -   
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.

015995 Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B                                -                             925.373                                  -                     925.373 925.373 760.239                               -165.134                              -165.134                                       -   
Bygningen er revet ned - restbudgettet er reserveret til asfaltering af Mammutpladsen i 2019/2020, og ansøges derfor 
overført.

018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev                                -                             897.000                                  -                     897.000 897.000                            -                                 -897.000                              -897.000                                       -   Bevillingen ansøges overført til videre afklaring med realkreditinstitut omkring garanti.

018995 Åstrupvej 10, Hjørring (Garanti)                                -                                      -                       1.750.000                1.750.000 1.750.000 1.816.252                                   66.252                                 66.252                                       -   
Indfrielse af garanti i forbindelse med salg af ejendom. Dette afventer Erhvervsstyrelsen godkendelse af likvidation af den 
erhvervsdrivende fond, Vækstcenter Nord, og derfor ansøges restbudgettet overført.

650995 Tværgående energibesparende investeringer                   4.000.000                        1.614.956                                  -                  5.614.956                5.614.956                4.287.120                            -1.327.836                           -1.327.836                                       -   

Puljen til Tværgående energibesparende investeringer er fuldt disponeret. De resterende midler er afsat til udskiftning af 
vinduer på Hjørring ny 10. og Lundergårdskolen. Derudover er der afsat midler til udskiftning af ventilationsanlæg i 
Lundergårdhallen. Derfor ansøges bevillingen overført til 2019.

650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn                                -                             164.430                     1.000.000                1.164.430 1.164.430 1.124.462                                 -39.968                                         -                                -39.968 
Der er lavet bygningseftersyn på flere bygninger i løbet af 2017 og 2018. Denne pulje afsluttes i 2018. Restbudget anfales 
tilført kassen.

650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner                   2.000.000                        2.000.000                    -1.251.000                2.749.000 1.242.000                            -                              -2.749.000                           -2.749.000                                       -   
Der er disponeret midler til energibesparende foranstaltninger i selvejende institutioner. Projekterne gennemføres i 2019. 
Derfor ansøges bevillingen overført til 2019.

031990 Hjørring Stadion - Toiletfaciliteter                                -                             562.430                                  -                     562.430 504.942                                 -57.488                                         -                                -57.488 
Projektet omkring udbygning af toiletfaciliteter på Hjørring Stadion  er afsluttet endeligt ultimo 2018. Restbudget anbefales 
tilført kassen.

031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion                   6.000.000                                    -                       1.500.000                7.500.000 7.500.000 6.722.451                               -777.549                              -777.549                                       -   

Pulje til forbedringer på Hjørring stadion omfatter, i første fase en udbygning af Hjørring Stadion til Superliga-standard, som 
inkluderer nye toiletfaciliteter i Nord, tilskuerkapacitet, samt TV og sundhedsbygning. I anden fase yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger, samt klargøring til Tv-produktion i superliga-standard samt indkøb af maskiner til pleje af banen. 
Restbeløbet ansøges overført til 2019 til betaling af slutregninger.

360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM                   2.000.000                                    -                                    -                  2.000.000                            -                              -2.000.000                           -2.000.000                                       -   
Puljen skal sikre at VHM lever op til kravene som statsanerkendt museum. Puljen ansøges overført til 2019, da der endnu 
arbejdes med bygningsstrategien. 

362991 Værtsskab for Børneteater Festival                      500.000                                    -                                    -                     500.000 500.000 511.920                                   11.920                                         -                                 11.920 
Pengene er udbetalt som tilskud til Teatercentrum, som er arrangør af teaterfestivalen til april 2019. Merforbruget anbefales 
finansieret af kassen.

364970 Rammebeløb vedligehold kulturbygnninger 2018                                -                                      -                          400.000                   400.000 400.000                            -                                 -400.000                              -400.000                                       -   
Puljen er disponeret til vedligehold af Sømandskirken i Hirtshals samt til vedligeholdelsesopgaver der opstår løbende, som 
det hermed er muligt at handle på hurtigt. Puljen ansøges derfor overført til 2019.

364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger                      400.000                        1.696.495                       -709.775                1.386.720 1.386.720 1.105.414                               -281.306                                         -                              -281.306 Afsluttet. Restbudgettet er restmoms fra bl.a. tagrenovering på Tannisbugt-Hallen. Restbudgettet anbefales tilført kassen. 

364988 Byens Hus i Vrensted (XA-6620000103)                                -                          1.708.044                                  -                  1.708.044 1.708.044 6.495.347                              4.787.303                            4.787.303                                       -   
Projektet og byggeriet er færdiggjort i 2018. Den økonomiske ramme opgøres i 2019, hvor der bl.a. hjemtages refusion fra 
staten, hvorfor restbudget ansøges overført til kassen. 

364993 Vendsyssel Kunstmuseum                                -                                      -                       1.841.000                1.841.000 1.841.000 1.528.030                               -312.970                                         -                              -312.970 Afsluttet. Restbeløbet vedrører momsrefusion. Restbudgettet anbefales tilført kassen.

364994 Byens Hus i Vrensted - fra oliefyr til varmepumpe (Engergibesp.)                                -                                      -                          600.000                   600.000 600.000 589.224                                 -10.776                                -10.776                                       -   
Som et delprojekt i etablering af Byens Hus Vrendsted er der etableret et energivenligt varmesystem. Der mangler afslutning, 
hvorfor restbudgettet ansøges overført til 2019. 

364999 Pulje til kulturelle formål                   2.000.000                        1.661.000                    -2.660.000                1.001.000                            -                              -1.001.000                           -1.001.000                                       -   
Pulje til kulturelle formål til medfinansiering af projekter afventer endelig afklaring på flere "interesse-projekter". Derfor 
ansøges bevillingen overført til 2019. 

520910 Midlertidige boliger til flygtninge                                -                          3.050.000                    -1.525.000                1.525.000 1.525.000 1.525.000                                          -                                           -                                         -   Projektet bliver ikke til noget. Tilskuddet er tilbagebetalt til Staten

650980 Sikring af kommunale bygninger                                -                                      -                       2.200.000                2.200.000 2.182.656                                 -17.344                                -17.344                                       -   
Projektet går på at sikre kommunale bygninger, således at de til enhver tid er funktionsdygtige. I denne sikring indgår bl.a. 
investering i forskellige overvågningssystemer. Projektet er fortløbende, hvorfor mindreforbruget ansøges overført til 2019. 

651989 Digitaliseringspulje 2012                                -                             799.271                                  -                     799.271 799.271 189.766                               -609.505                              -609.505                                       -   Der er disponeret med nye projekter i 2019 fra denne pulje, og derfor ansøges restbudgettet overført.

662901 Områdefornyelser/Turismefremme                   2.000.000                                    -                                    -                  2.000.000 361.989                            -1.638.011                           -1.638.011                                       -   
Der er disponeret 1,6 mio. kr. til toiletter i forbindelse med turistområder mv. Planen er at de udføres således at de bliver 
"lette" at flytte, således at de også kan bruges ved større arrangementer. Restbudget ansøges derfor overført.

662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken                                -                             500.000                                  -                     500.000 500.000                            -                                 -500.000                              -500.000                                       -   

Det 3-årige destinationsudviklingsprojekt Blokhus-Løkken (2017/2019) har modtaget tilskud fra Region Nordjylland i 
regnskabsår 2017. Projektet er igangsat i 2018, men der er endnu ikke modtaget regninger herpå. Udgifterne er både i 2018 
og 2019 estimeret til 250.000 pr. år. Restbudget ansøges derfor overført til 2019.

Køb og salg af grunde og bygninger -2.000.000                 2.285.790                       7.961.602                    7.847.392               7.395.609               -338.563                -8.185.955                           -6.758.059                          -1.427.896                        

Alle bevillinger til køb og salg af grunde og bygninger er samlet i en streng, som viser en netto mindre udgift på 8,186 mio. 
kr., hvoraf 6,758 mio. kr. ansøges overføres til 2019. Størstedelen af overførslen består af udgifter til byggemodning på 
Rugvænget og Galgebakken, som er igangsat indeværende år, men forsætter i 2019.

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018



Regnskab 2018

beløb i  kr. Vedtaget budget
Overførsel til 

2018
Tillægs-

bevillinger Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 31. 

dec. 2018 Rest korr. Budget Overførsel til 2019 
Afvigelse efter 

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

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

 Bruttoanlægsudgifter 11.550.000                       19.117.917              600.000                   38.630.654             38.630.654                  28.485.359                  -10.145.295                       

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11.550.000 19.117.917 6.645.737 38.630.654 38.630.654 28.485.358 -10.145.296 -10.057.749 -87.547

018962 Bispehuset - Energirenovering                                       -                      600.000                              -                     600.000 600.000 1.487.815                              887.815                             675.000                              212.815 

Energirenoveringen er godkendt på Byrådsmøde 30/8 2017. Projektet er færdigt, med et samlet merforbrug på 887.815 kr. hvoraf de 
212.815 kr. søges finansieret af kassen og de resterende 675.000 kr. søges overført til 2019 hvor de finansieres af Barfod Gruppen 
(dem der ejer bygningen).

018964 Bispecentret - solfilm                                       -                      100.000                              -                     100.000 100.000 88.747                               -11.253                                       -                                 -11.253 Godkendt på Byrådsmøde 28/2-18. Projektet er afsluttet og rest overføres til kassen.

018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)                          3.900.000                 2.670.983               -1.621.000                4.949.983 4.949.983 4.364.225                             -585.758                            -585.758                                        -   
Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18, 27/6-18 & 24/10-18. Der er et par 
projekter, som ikke er blevet færdige i 2018, men i stedet ansøges overført til 2019.

018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)                          2.700.000                    548.872                              -                  3.248.872 3.248.872 2.183.332                          -1.065.540                         -1.065.540                                        -   
Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18, 27/6-18 & 24/10-18. Der er et par 
projekter, som ikke er blevet færdige i 2018, som derfor ansøges overført til 2019.

018967 Bålhøjcentret - udvidelse/ombygning servicearealer                                       -                                -                                -                               -   7.820                                  7.820                                       -                                    7.820 Fejlbogføring. Tages i kassen så projektet kan lukkes.

018993 Brandalarmering - ABA Anlæg                                       -                      318.295                              -                     318.295 318.295                                  -                               -318.295                            -150.000                             -168.295 

Gammelt projekt. Færdiggørelsen af projektet sker først ifm. eftersyn 1 år efter installationen. Denne er ikke sket alle steder endnu, men 
udgiften ventes at blive mindre end tidligere antaget, hvorfor kun en del af det resterende budget søges overført til 2019, mens resten 
ansøges overført til kassen.

018996 Sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen                                       -                                -                   2.221.000                2.221.000 2.221.000 2.225.494                                  4.494                                       -                                    4.494 Vedtaget på Byrådsmøde 20/12-17 - lukket dagsorden. Projektet er afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.

485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr                             370.000                              -                                -                     370.000 370.000 373.526                                  3.526                                       -                                    3.526 Projektet er afsluttet.

488987 Sundhedscenter - etablering af sti, cykelskur og maling af 
indvendige døre                                       -                      305.000                              -                     305.000 305.000 306.315                                  1.315                                       -                                    1.315 Projektet er afsluttet.

488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr                             380.000                              -                                -                     380.000 380.000 373.634                                 -6.366                                       -                                   -6.366 Projektet er afsluttet.

526950 Projket aften madservice fra køkkenområdet                          1.000.000                              -                                -                  1.000.000 1.000.000 1.040.439                                40.439                                       -                                  40.439 Godkendt på Byrådsmøde 25/4-18. Projektet er afsluttet.

532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr                          1.700.000                    333.176                              -                  2.033.176 2.033.176 2.027.019                                 -6.157                                       -                                   -6.157 Projektet er afsluttet.

532993 Demenslandsby                                       -                        67.322                              -                       67.322 67.322 39.490                               -27.832                                       -                                 -27.832 Projektet er afsluttet og rest ansøges overført til kassen.

530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)                                       -                      724.306                    509.000                2.105.306 2.105.306 1.327.253                             -778.053                            -640.000                             -138.053 
Hænger sammen med projekt 018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service). Der er en række projekter som ikke er afsluttede hvorfor 
en del af de resterende midler ansøges overført til 2019.

530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)                                       -                      160.000                              -                     605.000 605.000 529.611                               -75.389                              -75.389                                        -   
Hænger sammen med projekt 018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service). Der er et enkelt projekt som 
samfinansieres af de to rammer, der ikke er afsluttet, hvorfor restbeløbet ansøges overført til 2019.

532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring                                       -                 -1.688.677                              -                 -1.688.677 -1.688.677 320.909                           2.009.586                          2.009.586                                        -   

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 2019-2020, hvorfor der søges om overførsel af 
merforbruget. Der aflægges særskilt regnskab for projektet.

532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen                                       -                   2.300.000                              -                  2.300.000 2.300.000 1.293.911                          -1.006.089                         -1.006.089                                        -   
Godkendt på Byrådsmøde 30/5-18. Grundet uventet høje følgeudgifter for hjælpemiddeldepotet, ansøges midlerne overført til 2019 til 
dækning heraf.

532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem                                       -                   9.800.000                 5.536.737              15.336.737 15.336.737 9.260.917                          -6.075.820                         -6.075.820                                        -   

Midlerne er disponeret jf. Byrådsmøde 30/8-17 (lukket dagsorden). Opstarten af Handicapområdet er udskudt fra oktober 2018 til 
efteråret 2019, hvorfor midlerne ikke bliver benyttet i år, og ansøges overført. Der er desuden blevet flyttet midler fra drift til anlæg, 
hvorfor overførslen er blevet væsentligt større.

550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde                          1.500.000                 2.878.640                              -                  4.378.640 4.378.640 1.234.901                          -3.143.739                         -3.143.739                                        -   

Ramme på 1.500.000 blev frigivet på Byrådsmøde 21/3-18 med delvis prioritering og yderligere prioritering på SÆH-udvalgsmøde 24/10-
2018. Det resterende beløb ansøges overført med henblik på nærmere prioritering i 2019. Etableringen af dagbehandling i 
Misbrugscenter Hjørring er desuden udsat af flere omgange.

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018



Regnskab 2018

beløb i  kr. Vedtaget budget
Overførsel til 

2018 Tillægs-bevilling Korr. Budget Frigivet
Forbrug pr. 31. 

dec. 2018 Rest korr. Budget Overførsel til 2019
Afvigelse efter 

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

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

 Bruttoanlægsudgifter 32.190.000                 37.556.711               32.938.000              111.004.711            103.037.711           59.833.168                  -51.171.543                            

Teknik- og Miljøudvalget 32.190.000 14.724.691 26.610.000 73.924.691 65.957.691 52.739.090 -21.185.601 -21.184.304 -1.297

015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)                                 -                                 -                   1.000.000                 1.000.000 1.000.000 898.205                                  -101.795                             -101.795                                        -   
Der var planlagt nedrivninger af ca. 15 bygninger i år, men arbejderne er forsinket grundet spidsbelastninger i byggebranchen. Projektet 
færdiggøres i 2019 og refusionen hjemtages også i 2019. Derfor anbefales mindreforbruget overført.

015977 Områdefornyelse Tårs                                 -                    1.996.718                             -                   1.996.718 1.996.718 1.170.687                                  -826.031                             -826.031                                        -   
Grundet forsinkelser er der flere af delelementerne, heri beplantningen ved multihuset i Tårs, der først kan færdiggøres i 2019. Derfor 
ansøges mindreforbruget overført til 2019.

015979 Områdefornyelse i Løkken                                 -                    2.057.547                 1.483.000                 3.540.547 3.540.547 3.665.165                                   124.618                               124.618                                        -   
Klitpladsen er etableret i 2018. Bygningsfornyelsesstrategi udarbejdes i 2019. Resterende mindre indsatser realiseres i 2019/2020. refusion 
fra staten hjemtages løbende. Derfor ansøges merforbruget overført til endelig afslutning af det samlede projekt.

015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.                       800.000                  1.283.908                             -                   2.083.908 2.083.908 691.616                               -1.392.292                          -1.392.292                                        -   
Grundet separatkloakeringer udsættes hovedprojektet med anlæg af fortove og cykelsti gennem Sdr. Rubjerg til marts 2019. Derfor ansøges 
mindreforbruget overført til 2019.

015981 Helhedsindsats Bindslev                                 -                      -391.755                             -                     -391.755 -391.755 -295.878                                     95.877                                        -                                   95.877 Projektet er afsluttet med merforbrug, som foreslås afholdt af kassen.

015982 Helhedsindsats Hirtshals                    3.000.000                  3.236.204                             -                   6.236.204 3.236.204 1.222.097                               -5.014.107                          -5.014.107                                        -   
Rådgivning, etablering af legeplads samt midlertidig møblering i Nørregade og ved Sømandskirken. Udbudsprocessen forventes igangsat 
snarest. Det store projekt på havnefronten planlægges realiseret i 2019, og derfor ansøges mindreforbruget overført til 2019.

015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje                    1.000.000                 -2.156.219               -1.000.000                -2.156.219 -2.156.219 -304.903                                1.851.316                            1.851.316                                        -   Selve projektet er færdiggjort, men refusionen forventes udbetalt primo 2019. Derfor ansøges merforbruget overført til 2019.

015984 Vrå - Områdefornyelse                                 -                    1.497.986                             -                   1.497.986 1.497.986 477.674                               -1.020.312                          -1.020.312                                        -   
Det sidste delprojekt ved Vestergade og fodgængertunnel under jernbanen pågår. Den sidste del af udgifter og den samlede refusion 
forventes hjemtaget i 2019. Derfor anbefales mindreforbruget overført til 2019. 

015985 Pulje landsbyfornyelse                                 -                       265.183                  -609.186                   -344.003 -344.003 -344.003                                             -                                          -                                          -   Projektet er afsluttet. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)                                 -                       432.016                    609.186                 1.041.202 1.041.202 782.160                                  -259.042                             -259.042                                        -   I 2019 nedrives 4 huse yderligere. Refusionen hjemtages i 2019 og derfor anbefales mindreforbruget overført til 2019.

015990 Områdefornyelse i Sindal                                 -                       434.000                             -                      434.000 434.000 433.462                                         -538                                        -                                      -538 Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som tilføres kassen. 

015992 Landsbyfornyelse 2016                                 -                   -1.856.036                             -                  -1.856.036 -1.856.036 -1.798.522                                     57.514                                        -                                   57.514 Projektet er afsluttet med merforbrug, som foreslås finansiering af kassen. 

015993 Løkken områdefornyelse                    2.150.000                               -                 -1.483.000                    667.000                                  -                                    -667.000                             -667.000                                        -   Bevilling er til bygningsfornyelse i Løkken. Bygningsfornyelsen gennemføres i 2019, hvorfor mindreforbruget anbefales overført til 2019.

050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken                                 -                         68.555                             -                        68.555 68.555 68.384                                         -171                                        -                                      -171 Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som tilføres kassen. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

050992 Natur Folkemøde                    2.000.000                               -                               -                   2.000.000 2.000.000 2.000.000                                             -                                          -                                          -   Projektet er afsluttet med balance. 

050993 Slotvedgård (ændret til 003910)                       540.000                               -                    -540.000                              -                                    -                                               -                                          -                                          -   Bevilling er flyttet til ØKU

050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar                                 -                       161.284                             -                      161.284 161.284 25.897                                  -135.387                             -135.387                                        -   
Kommunen har overtaget sandfodringsansvar syd for Kongestien, en strækning på 300 meter. Kommunens indsats er aftalt med de øvrige 
grundejere og det resterende budget går til forbedring af sikringen, og derfor ansøges mindreforbruget overført til 2019.

050995 Tolne Skovpavillion                    1.000.000                               -                               -                                -                                    -                                               -                                          -                                          -   Bevillingen er flyttet til kulturelle formål under TMU - se længere nede.

050996 Kystbeskyttelse, fra Mårup til Udemarken                                 -                                 -                   1.500.000                 1.500.000 1.500.000 954.521                                  -545.479                             -545.479                                        -   
Kommunalt samarbejde med et privat projekt på strækningen som er 7,5 km. Projektet videreføres i 2019, og derfor ansøges mindreforbruget 
overført til 2019.

050999 Grøn ordning                                 -                                 -                               -                                -                               -   3.054.360                                3.054.360                            3.054.360                                        -   
Der er godkendt 24 delprojekter til et samlet budget på 4,250 mio. kr. Projekterne udføres af frivillige. Udgifterne refunderes 100% af staten. 
(periodevis forskydning mellem udgifter og indtægter). Derfor ansøges merforbruget overført til 2019, hvor det udlignes af refusioner.

051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område                                 -                      -265.160                             -                     -265.160 -265.160 -45.930                                   219.230                               219.230                                        -   
Projektet er afsluttet og der er søgt refusion for de sidste udgifter, som forventes at tilgå kommunen i 2019. Derfor ansøges merforbruget 
overført til 2019. 

070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse                                 -                   -5.480.357                             -                  -5.480.357 -5.480.357 -1.364.631                                4.115.726                            4.115.726                                        -   Der hjemtages løbende refusion fra staten. De sidste refusioner forventes først i 2019. Derfor ansøges merforbruget overført til 2019.

070991 Bygværker                    1.000.000                               -                      467.275                 1.467.275 1.467.275 1.447.026                                    -20.249                               -20.249                                        -   Pulje til løbende vedligehold og renovering af kommunens bygværker. Mindreforbruget ansøges overført til 2019 til afslutning af projektet.

070992 Vandløb, entreprenørarbejde                                 -                                 -                   1.600.000                 1.600.000 1.600.000 1.600.000                                             -                                          -                                          -   Afsluttet. 

205994 Indkøb af tankanlæg til Materialgården                                 -                                 -                               -                      400.000 400.000 400.000                                             -                                          -                                          -   Afsluttet. 

222936 Veje - Afstribning, Autoværn, Skilte mv.                                 -                                 -                      800.000                    800.000 800.000 800.000                                             -                                          -                                          -   Afsluttet. 

222937 Vejbelysning - fornyelse                                 -                                 -                   5.200.000                 5.200.000 5.200.000 5.200.630                                          630                                        -                                        630 Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieres af kassen. 

222938 Tørhomsvej-Skolevangen ombygning                                 -                                 -                   1.900.000                 1.900.000 1.900.000 222.017                               -1.677.983                          -1.677.983                                        -   
Projektet har været i licitation og viser sig at blive væsentligt dyrere end antaget. Derfor besluttede TMU at udskyde projektet til 2019, hvorfor 
mindreforbruget ansøges overført til 2019.

222939 Knudepunkt for kollektiv trafik                                 -                                 -                      500.000                    500.000 500.000 500.087                                            87                                        -                                          87 Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieres af kassen. 

222940 Cykelsti, Vråvej                                 -                                 -                   2.142.000                 2.142.000 2.142.000 1.079.940                               -1.062.060                          -1.062.060                                        -   Projektet er under udførsel og forventes færdiggjort i 2019. Derfor ansøges mindreforbruget overført til 2019. 

222941 Bydelsstrategi Hjørring                                 -                    2.200.000                 1.998.714                 4.198.714 4.198.714 1.673.300                               -2.525.414                          -2.525.414                                        -   

Midlerne bruges til nedrivning, samt til Hjørring Kommunes andel af projekteringsomkostninger. Restbudgettet indgår i den samlede pulje 
omkring realisering af bymidtestrategien herunder omdannelse af Mammutpladsen. Mindreforbruget ansøges overført til 2019 til videre 
bearbejdning af projektet.

222943 Bymidte - Teater forplads                                 -                    2.000.000                             -                   2.000.000 2.000.000                                  -                                 -2.000.000                          -2.000.000                                        -   
Midlerne bruges i forbindelse med bydelsstrategien til omdannelse af teaterpladsen. Forventes igangsat i 2019/2020, hvorfor mindreforbruget 
ansøges overført til 2019.

222945 Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger                    6.000.000                               -                 -1.500.000                 4.500.000 4.500.000 1.799.175                               -2.700.825                          -2.700.825                                        -   
Det resterende beløb anvendes til både kystsikringsprojektet og vejrenoveringsprojekter. Grundet vejrlige forhold udføres enkelte delprojekter 
først i 2019 hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.

222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog                                 -                       606.274                             -                      606.274 606.274                                  -                                    -606.274                             -606.274                                        -   
Konkret projekt omkring vejtilpasning erhverv - Løkkensholmsvej, Løkken, som udføres i 2019. Derfor ansøges mindreforbruget overført til 
2019.

222958 Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær                    7.000.000                               -                 16.832.725               23.832.725 23.832.725 23.829.104                                      -3.621                                        -                                   -3.621 Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som foreslås tilført kassen. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn                                 -                    5.003.630                             -                   5.003.630 5.003.630 91.391                               -4.912.239                          -4.912.239                                        -   

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. Derfor ønskes mindreforbruget 
overført til 2019.

222973 Frilandsvej Cykelsti                                 -                       484.831                  -142.000                    342.831 342.831 -357.125                                  -699.956                             -699.956                                        -   Projektet er blevet billigere end forventet grundet gunstig licitation. Bevillingen ansøges overført til 2019 til kommende cykelstiprojekter. 

222977 Cykelstiprojekter                    2.000.000                               -                 -2.000.000                              -                                    -                                               -                                          -                                          -   Afsluttet. 

222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud                                 -                    1.800.000                             -                   1.800.000 109.859                               -1.690.141                          -1.690.141                                        -   Afventer politisk behandling omkring udførslen af projektet. Dette planlægges i 2019, hvorfor mindreforbruget ansøges overført til 2019.

222993 Banegårdspladsen, Hirtshals                                 -                         42.800                             -                        42.800 42.800 42.800                                             -                                          -                                          -   Afsluttet. 

222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog                                 -                       233.127                             -                      233.127 233.127 100.000                                  -133.127                             -133.127                                        -   
Tilpasning af vejanlæg ved Farøvej, men sagsbehandlingstiden ved Vejdirektoratet vil udskyde store dele af projektet til 2019, hvorfor 
mindreforbruget ansøges overført til 2019.

222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen                    1.900.000                     164.514               -1.900.000                    164.514 164.514 183.439                                     18.925                                        -                                   18.925 Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieret af kassen. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

230987 Godsterminal, Hirtshals                                 -                      -593.789                             -                     -593.789 -593.789                                  -                                     593.789                               593.789                                        -   
Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer såsom mandskabs-faciliteter og overvågning. 
Merforbruget ansøges overført til 2019.

230990 Busterminal                                 -                       248.714                  -248.714                              -                                    -                                               -                                          -                                          -   
Projektet er lukket og restbevillingen flyttet til projekt 222 941 bydelsstrategi, hvor det vil indgå i området omkring Brinck Seidelins Gade og 
Mammutpladsen.  

240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering                                 -                      -414.843                             -                     -414.843 -414.843 31.723                                   446.566                               446.566                                        -   Der er igangsat en juridisk afklaring af ansvar for udførsel af delelementer på molearbejdet. Derfor ansøges merforbruget overført til 2019.

240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken                    1.600.000                               -                               -                   1.600.000 902                               -1.599.098                          -1.599.098                                        -   
Projektet skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt renovering af Hummerhuset. Projektet opstartes i 2019, hvorfor 
mindreforbruget ansøges overført til 2019.

364910 Tversted Aktivitetshus                                 -                       900.000                             -                      900.000                                  -                                    -900.000                             -900.000                                        -   Proces og tidsplan for projektet er endnu uafklaret (dialog med Kystdirektoratet pågår). Mindreforbruget ansøges overført til 2019.

364911 Renovering Tolne Skovpavillon                                 -                                 -                               -                   1.000.000 1.000.000 581.000                                  -419.000                             -249.000                             -170.000 De første 70% af tilskuddet er udbetalt. De sidste 30 % udbetales i  2019. Momsgevinsten ved projektet foreslås tilført kassen. 

364981 Bosætningsindsats og profilering                                 -                       135.642                             -                      135.642 135.642 74.250                                    -61.392                               -61.392                                        -   
Gentagelse af rekrutteringsarrangement, profilering i forbindelse med arrangementer, opfølgning på Gallup omdømmeanalyse mv. 
Mindreforbruget ansøges overført til 2019 til yderligere indsatser.

364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune                                 -                         93.681                             -                        93.681 93.681                                  -                                      -93.681                               -93.681                                        -   
Opfølgning på borgerstyret og igangværende proces med alternative boformer, kommunikation i den forbindelse mv. Derfor ansøges 
mindreforbruget overført til 2019.

651983 Klimastrategi - strategisk energiplan                                 -                         36.236                             -                        36.236 36.236 13.625                                    -22.611                               -22.611                                        -   Færdiggørelse af oliefyrsindsatsten, som strækker sig ind i 2019, hvorfor mindreforbruget ansøges overført til 2019.

651991 Hjørring Kommunes Klimastategi                                 -                       500.000                             -                      500.000 500.000 373.900                                  -126.100                             -126.100                                        -   Bevillingen dækker udarbejdelse af ny strategisk energiplan, som fortsat pågår. Derfor ansøges mindreforbruget overført til 2019.

662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark                    2.200.000                               -                               -                   2.200.000 2.200.000 1.651.686                                  -548.314                             -548.314                                        -   
Udvidelse af Slotved Skov Dyrehave med rekreative aktiviteter. Projektet udføres i samarbejde med Naturstyrelsen. Dele af projektet er blevet 
forsinket af Naturstyrelsen og udføres først i 2019/2020. Derfor ansøges mindreforbruget overført til 2019.
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Regnskab 2018

beløb i  kr. Vedtaget budget Overførsel til 2018 Tillægs-bevilling Korr. Budget Frigivet Regnskab 2018 Rest korr. budget Overførsel til 2019 
Afvigelse efter 

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

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

 Bruttoanlægsudgifter 37.450.000                47.428.658                     2.000.000                86.878.658                55.832.216               35.930.202                -50.948.456                    

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 37.450.000 47.428.658 2.000.000 86.878.658 55.832.216 35.930.200 -50.948.458 -50.705.843 -242.615

031992 Renovering Hirtshals Stadion                   3.500.000                                     -                                -                     3.500.000 3.500.000 653.863                       -2.846.137 -2.846.137                                     -       Byggeriet er igangsat med en  forventet afslutning april 2019, hvorfor restbudget søges overført.

301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)                                -                             700.369                   -700.369                                -                                -                                  -                                       -                                    -                                           -       Projektet afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab. 

301971 Exitstrategi                                -                          1.278.307                   -600.000                      678.307 678.307 686.849                               8.542                                  -       8.542 Projektet afsluttet med et merforbug som søges finansieret af kassen. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab. 

301975 Skole og børnehus i Vrå                 18.000.000                      14.458.532                -1.528.000                 30.930.532 12.930.532 4.148.690                     -26.781.842 -26.781.842                                     -       

Nyopførelse af skole og børnehave. Udgifterne i 2018 er primært gået til projektering og rådgiverhonorar. 
Projektet forventes igangsat forår 2019  og projektet kører videre i overslagsår. Restbudget ansøges overført til 
2019

301976 Fællespuljer - Skoler                   4.700.000                        1.996.938                -1.200.000                   5.496.938 5.496.938 2.446.323                       -3.050.615 -3.050.615                                     -       

Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det er igangsat projekter, der ikke nåede at blive færdige i 2018, 
bl.a. tagudskiftning ved Muldbjerg undervisningssted, på 2,048 mio.kr., dette projekt har det ikke været muligt at 
starte op på i 2018. Restbudget ansøges overført til 2019.

301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.                                -                        12.249.755                    700.369                 12.950.124 2.950.124 1.552.102                     -11.398.022 -11.398.022                                     -       
Udførelsen på HjørringSkolen, Fuglsigvej 1 er i fuld gang. Ombygningsdelen forventes færdig til sommerferien 
2019  og tilbygningen til efterårsferien 2019, hvorfor restbudget ansøges overført.

301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering                                -                                       -                   2.028.000                   2.028.000 2.028.000 1.693.253                          -334.747 -334.747                                     -       Projektet forventes afsluttet primo 2019, hvorfor restbudget ansøges overført. 

318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen                      600.000                                     -                                -                        600.000 600.000 518.736                            -81.264 -81.264                                     -       
Projektet er afsluttet, men der kører en reklamation på gulvet. Sidste rate af betalingen tilbageholdes indtil 
videre. Der forventes en afklaring primo 2019, hvorfor restbudget ansøges overført til 2019.

318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud                   4.150.000                                     -                                -                     4.150.000 4.150.000 4.150.000                                     -                                    -                                           -       Projektet er afsluttet. Der laves særskilt anlægsregnskab.

318972 Kunstgræsbane                                -                          1.500.000                              -                     1.500.000 1.500.000 1.451.821                            -48.179 -48.179                                     -       
Selve kunstgræsbanen er lagt. Der er bestilt 2 nye mål, da de gamle mål ikke passer helt til den nye bane. 
Målene modtages primo 2019, hvorfor restbevilling ansøges overført.

318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)                      800.000                           510.452                 1.200.000                   2.510.452 2.510.452 261.315                       -2.249.137 -2.249.137                                     -       

Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i, ved 
årets planlægning af udbedringer og renoveringer. Der er derudover afsat 2,000 mio. kr. til renovering af 
omklædningsfaciliteter i Højene Hallen, renoveringen er igangsat og forventes færdig i 2019. Restbevilling 
ansøges overført til 2019. 

318979 Medfinansieringspulje                                -                             256.442                              -                        256.442                              -   83.000                          -173.442 -100.000 -73.442
Der resterer endnu en udbetaling på 100.000 kr. i tilskud til projekt spejderskovene active movement. 
Restbudgettet vedrører positiv moms, som lægges i kassen.

318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)                                -                                       -                      800.000                      800.000 800.000 300.070                          -499.930 -499.930                                     -       

Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i, ved 
årets planlægning af udbedringer og renoveringer. Årets bevilling på 0,800 mio. kr. er frigivet i november. Puljen 
er disponeret og projekterne udføres i 2019, hvorfor restbevilling ansøges overført. 

513982 Tornby Børnehus                                -                             806.070                              -                        806.070 806.070 628.355                          -177.715 -177.715
Projektet afsluttet med et mindreforbrug på 177.715 kr. som lægges i kassen. Der aflægges særskilt 
anlægsregnskab.

513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven                                -                         -3.265.137                              -                    -3.265.137 -3.265.137 -81.530                        3.183.607 3.183.607                                     -       

Hjørring Kommune har modtaget udbetaling fra garantistiller Tryg på baggrund af en erkendelse af en berettiget 
skade. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden 
beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. 
Undersøgelser har vist, at der er grundlæggende fejl i konstruktionen af tagkronen, hvormed murværket tildeles 
fugt konstant, hvorfor afskalningen finder sted. Der pågår pt. yderligere undersøgelser af, hvorvidt at fugten 
også har bevæget sig ind i andre dele af konstruktionen, inden det er muligt at tage stilling til den konkrete 
afhjælpning. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo 2019 afhængig af de konkrete afhjælpninger som skal 
ske.
Merforbruget ansøges derfor overført.

513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering                                -                         -1.635.304                              -                    -1.635.304 -1.635.304 -114.587                        1.520.717 1.520.717                                     -       

Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne på 
Børnehuset Sindal. Arbejdet et igangsat og forventes færdiggjort primo 2019 . Projektet kan derfor, først 
afsluttes i regnskabsåret 2019, hvorfor merforbruget ansøges overført.

513988 Børnehus i Bindslev                                -                          8.082.198                 1.300.000                   9.382.198 9.382.198 9.004.758                          -377.440 -377.440                                     -       

Projektet forventes afsluttet primo 2019. Der forventes et merforbrug på projektet, hvilket skyldes, mange 
uforudsete udgifter. Restbevillingen søges overført til 2019 til afslutning og afklaring af finansiering af det 
forventede merforbrug.

513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.                   2.400.000                                     -                                -                     2.400.000 1.400.000 473.973                       -1.926.027 -1.926.027                                     -       

Der er frigivet 1,4 mio. kr. i juni 2018 til inventar. Børnehuset er i gang med indkøb af inventar, men indkøbene 
forventes først færdig primo 2019. Af hensyn til vinter, må legepladsen afvente til forår 2019. Restbudget 
ansøges dermed overført.

514986 Børnehuset Kingo                      800.000                        3.500.000                              -                     4.300.000 3.500.000 2.377.904                       -1.922.096 -1.922.096                                     -       Projektstart i maj 2018. Projektet forventes færdig primo 2019, hvorfor restbudget ansøges overført.

514987 Fællespulje, dagtilbud                   2.500.000                        1.412.142                              -                     3.912.142 3.912.142 2.216.056                       -1.696.086 -1.696.086                                     -       

Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det er igangsatte projekter, der ikke når at blive færdige i 2018, 
bl.a. bygningsmæssige ændring ved Bh Emmersbæk og modtagekøkkener i 3 daginstitutioner i forbindelse med 
etablering af frokostordning, hvorfor restbudget ansøges overført.

523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17                                -                          5.577.894                              -                     5.577.894 4.587.894 3.479.249                       -2.098.645 -2.098.645                                     -       
Ombygninger Kløvergården og Hirtshalsvej 17. Den sidste færdiggørelse på Hirtshalsvej forventes primo 2019, 
hvorfor restbudget ansøges overført.
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Anlægsregnskab 

Projektnr.: 513982

Projektbetegnelse : Etablering af vuggestue i Tornby

Sagsnr. 82.20.00-P20-1-16

Projektering kr. 188.000
Hovedentreprise kr.
Håndværkerudgifter kr. 1.730.988
Tilslutningsafgifter kr.
Inventar og apparatur kr. 93.146
Omkostninger kr. 10.151
Anlægstilskud kr.

Anlægsudgifter i alt kr. 2.022.285
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Balance

Noter (i mio. kr. )
AKTIVER

1 Materielle anlægsaktiver 1.917,7 1.856,0
Grunde 352,7 345,7
Bygninger 1.368,9 1.334,5
Tekniske anlæg mv. 39,7 43,2
Inventar 17,1 22,4
Anlæg under udførelse 139,3 110,1
Finansielle anlægsaktiver 4.093,1 4.134,8

2 Aktier og andelsbeviser mv. 4.032,3 * 4.015,3
3 Langfristede tilgodehavender 74,0 117,1

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -13,2 2,4
Anlægsaktiver i alt 6.010,8 5.990,8
Omsætningsaktiver 300,4 177,4
Varebeholdninger/-lagre 1,2 1,3

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 115,4 127,6
5 Kortfristede tilgodehavender 131,2 109,5
 Værdipapirer 18,6 18,4
6 Likvide aktiver 34,0 -79,4

- heraf Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -124,8 -170,9

- heraf Obligationsbeholdning 158,8 91,5

Aktiver i alt 6.311,3 6.168,2
PASSIVER

7 Egenkapital -3.944,0 -3.426,9
Modpost for takstfinansierede aktiver 0,0  0,0
Modpost for selvejende institutioners aktiver 0,0 0,0
Modpost for skattefinansierede aktiver -2.034,5 ** -1.869,4
Reserve for opskrivninger 0,0 0,0
Modpost for donationer -117,8 -115,5
Balancekonto -1.791,7 *** -1.442,0

8 Hensatte forpligtelser -548,8 -997,9
9 Langfristede gældsforpligtelser -1.487,4 -1.456,4

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -14,0 -16,2
10 Kortfristede gældsforpligtelser -317,1 -270,7

Passiver i alt -6.311,3 -6.168,2
Kautions- og garantiforpligtigelser -1.634,4 -1.744,3
Eventualforpligtigelser og -rettigheder 1,3 -2,2
(-) foran et beløb er lig forpligtigelse, gæld eller positiv egenkapital  

* heraf primokorrektion på 22,3 mio. kr.
** heraf primokorrektion på 117,8 mio. kr. 
*** heraf primokorrektion på -117,8 mio. kr.

Ultimo 2017 Ultimo 2018



Note 1 – Materielle anlægsaktiver 
 

 
(*) Der afskrives ikke på grunde 

 

Materielle anlægsaktiver har ultimo 2018 en regnskabsmæssig værdi på 1.856,0 mio. kr. I 2018 
udgør tilgangen 64,4 mio. kr.  

Af væsentlige tilgange kan nævnes: Nyt digitalt omsorgssystem, renovering af daginstitutioner, 
forbedringer på Hjørring Stadion og opførelse af Byens Hus i Vrensted. 

Der er i året afgangsført 16,0 mio., kr. som hovedsageligt kan forklares ved at ejendomme på 
Nordbovej og Dronningensgade er sat til salg, og dermed er flyttet fra Materielle anlægsaktiver til 
Fysiske anlæg til salg. 

Hjørring Kommunes samlede afskrivninger for 2018 udgør 110,2 mio. kr. mod 106,8 mio. kr. i 
2017. Stigningen i afskrivninger skal ses i sammenhæng med en nettotilgang på 48,4 mio. kr. der 
alt andet lige vil øge afskrivningssummen. 

 

(i mio. kr.)

Kostpris pr. 01.01.2018 352,7 2.597,0 143,9 121,0 139,3 0 ,0 3.353,9
Tilgang 0,4 9,1 14,3 2,9 37,7 0,0 64,4
Afgang -7,4 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0
Overført 0,0 61,7 0,0 5,3 -66,9 0,0 0,1
Kostpris 31.12.2018 345,7 2.659,2 158,2 129,2 110,1 0,0 3. 402,4

Ned- og afskrivninger 01.01.2018 0,0 -1.228,1 -104,2 -1 03,9 0,0 0,0 -1.436,2
Årets afskrivninger 0,0 -96,6 -10,8 -2,8 0,0 0,0 -110,2
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2018 0,0 -1.324,7 -115,0 -1 06,7 0,0 0,0 -1.546,4

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 345,7 1.334,5 43,2 22, 4 110,1 0,0 1.856,0

Samlet ejendomsvurdering pr. 31.12.2018 514,3 1.953,9 2.468,2

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 å r 0 år 5 år

I altGrunde Bygninger
Tekniske 
anlæg mv.

Inventar 
mv.

Materielle 
anlægs 
aktiver 
under 

udførelse 

Immaterielle 
anlægs-
aktiver



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 årsregnskab. Alle værdier er 
således optaget på baggrund af årsregnskaber for 2017.  

I forhold til 2017 er der sket et fald i de registrerede værdier af ejerandele på 17,0 mio. kr. 
Væsentlige ændringer kan henføres til Hirtshals Havn I/S, der har haft et regnskabsmæssigt 
overskud i 2017, som påvirker Hjørring Kommunes ejerandel positivt med 12,7 mio. kr.  

Hjørring Vandselskab A/S har haft et regnskabsmæssigt underskud i 2017 som påvirker Hjørring 
Kommunes ejerandel negativt med 18,7 mio. kr. 

HMN Naturgas I/S har foretaget et frasalg af en del af HMN Naturgas I/S, hvilket har resulteret i en 
udlodning til ejerne af selskabet. Frasalget påvirker Hjørring Kommunes andel af selskabets 
egenkapital negativt med 34,6 mio. kr. Derudover har HMN Naturgas I/S haft et regnskabsmæssigt 
overskud i 2017 som påvirker Hjørring Kommunes ejerandel positivt med 3,2 mio. kr. 

*Ejerandelen vedrørende Sampension Livsforsikring A/S har ikke tidligere været optaget i 
kommunens regnskab. Den indre værdi af selskabet er indregnet som en primokorrektion i 2018 
på 22,3 mio. kr. 

Aktier og andelsbeviser                                 (mio. kr.) Ejerandel
Indre værdi i 

selskab
Værdi af ejerandel 

2017
Værdi af ejerandel 

2018

Tolne Skov ApS 1,85%                          11,5                             0,2                                 0,2 

NJ Holding Nordjylland A/S 1,16%                        107,2                             1,2                                 1,2 

Sindal Mølle A/S 16,32% -0,3 0,0 0,0

Hjørring Vandselskab A/S 100,00%                     3.509,9 3.528,6 3.509,9

Sampension Livsforsikring A/S 0,63%                     3.616,0 * 22,6

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 64,49%                          99,7 65,6 64,3

Modtagestationen Vendsyssel I/S 44,38%                             9,2                             3,6                                 4,1 

HMN Naturgas I/S 3,46%                     1.410,0                          80,1                               48,7 

Hirtshals Havn I/S 100,00%                        363,2                        350,5                             363,2 

Nordjyllands Beredskab I/S 11,20%                             9,9                             2,5                                 1,1 

I alt                     9.136,3                     4.032,3                         4.015,3 



Note 3 – Langfristede tilgodehavender 
 

 
 
Tilgodehavende hos grundejere: 
Tilgodehavende ultimo 2018 udgør 1,3 mio. kr. Der forventes ingen tab. 
 
Udlån til beboerindskud 
Tilgodehavende ultimo 2018 udgør 18,3 mio. kr. Heraf et forventet tab på 0,6 mio. kr., hvor 
refusionen udgør 0,4 mio. kr.  

Indskud i Landsbyggefonden 
Kommunens indskud i Landsbyggefonden skal, ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, 
nulstilles på balancen i forbindelse med aflæggelse af regnskab. Indskuddet udgør 180,6 mio. kr. 
ultimo 2018. 
 
Andre langfristede lån og tilgodehavender 
På dette område registreres forskydninger i indefrysning af ejendomsskatter og grundskyld, 
efterlevelseshjælp ydet som lån, boligindskud ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt 
tilgodehavender med afdragsvis betaling ud over et år.  

Indefrysning af hhv. ejendomsskat og grundskyld udgør i 2018 en forskydning på i alt 2,6 mio. kr. 
Herudover er der i 2018 afskrevet et gældsbrev til Hjørring Grafiske Værksted på 0,6 mio. kr.  
 
Deponerede beløb for lån mv.: 
Der er i 2018 deponeret 39,7 mio. kr.  
 
Heraf vedrører 27,7 mio. kr. provenu ifm. salg af HMN Gas, som Hjørring Kommune og en lang 
række øvrige danske kommuner var medejere af. Deponeringen frigives med 1/10 årligt i lige store 
rater med første gang i 2019. 
 
Der er desuden deponeret 12,0 mio. kr. vedrørende indgåelse af to lejemål, der kan sidestilles med 
en kommunal anlægsopgave, og derfor er deponeringspligtige. Deponeringen frigives med 1/25 
årligt i lige store rater med første gang i 2019. 
 
Hele, eller dele, af de deponerede midler vil blive frigivet i takt med at kommunen kan dokumentere 
ledig låneadgang. 
 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2017

Bevægelse 
2018

Ultimo 
2018

Tilgodehavender hos grundejere 1,0 0,2 1,3
Beboerindskud 19,0 -0,7 18,3
Indskud i landsbyggefonden mv. 0,0 0,0 0,0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 53,9 3,9 57,8
Deponerede beløb for lån mv. 0,0 39,7 39,7
I alt 74,0 43,1 117,1



Langfristede tilgodehavender viser en samlet stigning på 43,1 mio. kr. i regnskab 2018, som 
primært skyldes deponeringer. 



Note 4 – Fysiske anlæg til salg 2018 (grunde/bygnin ger) 
 

 

 

Området fysiske anlæg til salg indeholder grunde, jord og bygninger bestemt til videresalg. Den 
samlede beholdning til videresalg ultimo 2018 udgør i alt 127,6 mio. kr., mod 115,4 mio. kr. ultimo 
2017. 

Stigningen i fysiske anlæg til salg skyldes at flere af kommunens ejendomme er sat til salg. Der er i 
2018 solgt 16 byggegrunde til boligformål, 3 af kommunens ejendomme, og 6 grunde til boligformål 
er reserveret. Der er ikke i 2018 solgt byggegrunde til erhvervsarealer. 

(i mio. kr.)
Ultimo 
2017

Bevægelse 
2018

Ultimo 
2018

Arealer til fremtidig udstykning 22,2          -0,6            21,6           
Erhvervsarealer 34,9          -1,4            33,5           
Boligformål 31,2          3,3             34,5           
Bygninger 27,3          10,7           38,0           
I alt 115,4 12,1 127,6



Note 5 – Kortfristede tilgodehavender 
 

 
 
Regnskabet for 2018 viser et samlet fald i kortfristede tilgodehavender på i alt 21,7 mio. kr. 
De kortfristede tilgodehavender indeholder refusionstilgodehavender, tilgodehavender i 
betalingskontrol, andre tilgodehavender samt mellemregning mellem årene. 
 
Refusionstilgodehavender:  
Tilgodehavender vedr. refusion udgør 19,2 mio. kr. ultimo 2018. Refusionstilgodehavender kan 
primært henføres til momsudligningsordning på 34,2 mio. kr. samt statsrefusion på -14,1 mio. kr., 
som omfatter statsrefusion vedr. sociale ydelser, særligt dyre enkeltsager, integrationsområdet, 
boliglån samt personlige tillæg til pensionister. 
 
Tilgodehavende i betalingskontrol: 
Tilgodehavender i betalingskontrol kan primært henføres til handicapbiler, ejendomsskat, 
egenbetaling i daginstitution og beboerindskudslån. 
 
Andre tilgodehavender 
Andre tilgodehavender består primært af restanceføring af momsudligning vedrørende 2018 på 
35,9 mio. kr. samt restanceføring mellem årene på 7,1 mio. kr. 
 
Mellemregning mellem årene 
Forskydningen i mellemregning mellem årene vedrører de transaktioner, der er foretaget i 
regnskabsår 2018, men som vedrører hhv. 2017 og 2019, samt transaktioner, der er foretaget i 
regnskabsårene 2017 og 2019, men som vedrører 2018. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2017

Bevægelse 
2018

Ultimo
 2018

Refusionstilgodehavender -3,3 22,4 19,2
Tilgodehavender i betalingskontrol 61,4 3,5 64,8
Andre tilgodehavender 42,9 -43,0 -0,1
Mellemregning mellem årene 30,2 -4,6 25,5
I alt 131,2 -21,7 109,5



Note 6 – Likvide aktiver  
 

 
 
Regnskab 2018 viser, at de samlede likvide aktiver er gået fra en positiv beholdning på 34,0 
mio. kr. primo 2018 til en negativ beholdning ultimo 2018 på 79,4 mio. kr. I alt et forbrug af 
beholdningen af likvide aktiver på 113,4 mio. kr.  
 
Beholdningen henholdsvis ultimo 2017 og ultimo 2018 er et øjebliksbillede af den 
kassebeholdning, der er bogført i økonomisystemet 31. december, og er således ikke et udtryk 
for den gennemsnitlige kassebeholdning eller for de midler, der er til rådighed indenfor det 
pågældende år. 
 
Kommunens obligationsbeholdning udgør 158,8 mio. kr. ultimo 2017 og 91,5 mio. kr. ultimo 
2018. Dermed er beholdningen reduceret med 67,3 mio. kr., hvilket skyldes deponeringer på 
39,7 mio. kr. samt udtrækninger og kursreguleringer svarende til 27,6 mio. kr. 
 
Det øvrige forbrug af kassebeholdningen i 2018 skyldes primært et større forbrug på drift og 
anlæg i forhold til det vedtagne budget for 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2017

Bevægelse 
2018

Ultimo 
2018

Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -124,8 -46,1 -170,9
Obligationsbeholdning 158,8 -67,3 91,5
I alt 34,0 -113,4 -79,4



Note 7 – Udvikling i egenkapital 
 

 
 
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er således et 
udtryk for kommunens samlede formue.  

Hjørring Kommunes egenkapital er i 2018 faldet fra -3.944,0 mio. kr. til -3.426,9 mio. kr. I årets 
løb sker der forskydninger på såvel aktiver som passiver. Til primo 2018 er der indregnet en 
primo korrektion på 22,3 mio. kr., som vedrører kommunens ejerandel i Sampension, som ikke 
tidligere har været værdiansat og optaget i regnskabet. Derudover er der foretaget tilpasning i 
balancen af modpost ved optagelse af donationer i regnskabet for 2018 og tidligere 
regnskabsår. 

Der er 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, kursregulering af obligationer, værdiforringelse af aktier og andelsbeviser, 
forventede tab på tilgodehavender samt regulering af leasingforpligtelser. 

I 2018 er der registreret værdireguleringer for netto 487,3 mio. kr., hvoraf den væsentligste 
forskydning kan henføres til en opskrivning af tjenestemandspensioner på 429,5 mio. kr., øget 
forpligtelse vedr. arbejdsskader med 19,6 mio. kr., frasalg af en del af HMN Naturgas I/S som 
nedskriver kommunens ejerandel med 34,8 mio. kr. samt optagelse af ejerandel i Sampension 
Livsforsikring A/S med 22,3 mio. kr.) 

 

( i mio. kr.)
Egenkapital 31.12.2017 -3.944,0
+/- primokorrektion -22,3
Egenkapital 01.01.2018 -3.966,3
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver 0,0
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 0,0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver 47,3
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0,0
+/- udvikling i modposter til donationer 2,3
+/- udvikling på balancekontoen 489,8
Egenkapital 31.12.2018 -3.426,9

Årets bevægelse på balancekontoen:
- afskrivninger af restancer/tilgodehavender mv. 0,3
- værdireguleringer  m.v. 489,6

         - årets bevægelse fra konto 0 - 8 0,0
           I alt 489,8
Udvikling af balancekontoen i alt 489,8



Note 8 – Hensatte forpligtigelser 

 

 

 

Ikke-afdækkende tjenestemandspensioner 

Balancen indeholder en væsentlig stigning i hensatte forpligtigelser på 449,2 mio. kr. Stigningen 

kan primært henføres til indførelsen af nye regler for værdiansættelse af den langsigtede 

forpligtigelse på tjenestemænd, for den del, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt.  

 

Ændringen vedrører diskonteringsrenten for opgørelsen af forpligtigelsen, som er ændret fra 2 % i 

fast rente til en variabel diskonteringsrente. Denne ændring sammenholdt med en stigende levealder 

medfører en stigning i forpligtigelsen på 429,5 mio. kr. Det skal fremhæves, at ændringen alene har 

regnskabsteknisk betydning og dermed ikke forventes at påvirke det afsatte driftsbudget i negativ 

retning.  

 

Hensatte arbejdsskadeforpligtelser 

I henhold til den aktuarmæssige beregning udgør hensatte arbejdsskadeforpligtelser 147,9 mio. kr. 

Hensatte arbejdsskadeforpligtelser skal som minimum beregnes af aktuar hvert 5. år. 

Hjørring Kommune har dog lavet en aftale om en årlig beregning. Den hensatte forpligtelse er øget 

med 19,6 mio. kr. i 2018. 

 

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 en måneds løn 

for hvert år, åremålsansættelsen har varet. 

Eftervederlag 

Forpligtelsen vedr. eftervederlag i forbindelse med byrådsperioden for 2014-2017 er i 2018 

nulstillet.  

(i mio. kr.)

Ultimo

 2017

Bevægelse 

2018

Ultimo 

2018

Tjenestemandspensioner -417,0 -429,5 -846,5

Arbejdsskader -128,2 -19,6 -147,9

Miljøforpligtigelser -0,1 0,0 -0,1

Åremålssættelser -3,0 -0,4 -3,4

Eftervederlag -0,4 0,4 0,0

I alt -548,8 -449,2 -997,9



Note 9 – Langfristet gæld 
 
Den samlede langfristede gæld udgør 1.487,4 mio. kr. primo 2018 og 1.456,4 mio. kr. ultimo 2018, 
hvilket giver en samlet reduktion af den langfristede gæld i 2018 på 31,0 mio. kr. Nedenstående 
tabel viser fordelingen af den samlede gæld. 

 

 
 
Skattefinansieret gæld: 
Den skattefinansierede gæld udgør 839,4 mio. kr. primo 2018 og 827,5 mio. kr. ultimo 2018, hvilket 
giver en samlet nettoafvikling af den skattefinansierede gæld på 11,9 mio. kr. 
  
Hjørring Kommune har i 2018 hjemtaget lån på 42,6 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2017 og 
afdraget 54,5 mio. kr. 
 
Gæld vedrørende ældreboliglån: 
Gælden vedrørende ældreboliglån udgør 394,1 mio. kr. primo 2018 og 377,3 mio. kr. ultimo 2018, 
hvilket giver en samlet nettoafvikling på 16,8 mio. kr. 
 
Ældreboliglån betales over beboernes husleje og er således, bortset fra en mindre kommuneandel, 
udgiftsneutrale for kommunen. Kommuneandelen på renter og afdrag udgjorde 0,5 mio. kr. i 2018. 
 
Der har i 2018 ikke været optaget nye ældreboliglån, men der er sket konvertering af 3 
ældreboliglån efter påbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I forbindelse med konverteringen er 
der realiseret et samlet kurstab på 1,8 mio. kr. 
 
Der har desuden været indekseringer af lånene på 0,8 mio. kr. Et indekslån er et lån, hvor ydelse 
og restgæld reguleres med et indeks, der typisk afspejler udviklingen i forbrugerpriserne. Ved en 
sådan lånekonstruktion er de fremtidige betalinger på lånet ikke kendte, men afhænger af 
udviklingen i indekset. 
 
Finansielt leasede aktiver: 
Gælden vedrørende finansielt leasede aktiver er i løbet af 2018 reduceret med 2,3 mio. kr., 
således at gælden ultimo 2018 udgør 251,7 mio. kr.  
 
Anvendelse af finansielle redskaber: 
Ved udgangen af 2018 har Hjørring Kommune 21 indgåede SWAP-aftaler. 

Mio. kr.
Gæld 

primo 2018
Lånoptagelse Afdrag

Statsandele / 
leasingreguleringer

Kursregulering /
indeksering

Gæld 
ultimo 2018

Skattefinansieret gæld 839,4 -42,6 54,5 0,0 -0,1 827,5
Gæld vedr. ældreboliglån 394,1 0,0 19,4 0,1 -2,6 377,3
Finansielt leasede aktiver 254,0 0,0 0,0 2,3 0,0 251,7
Langfristet gæld i alt 1.487,4 -42,6 73,9 2,4 -2,7 1.456, 4



 

Modpart Udløber Valuta Rente Rente forhold Hovedstol
Restgæld 

31.12.2018
Markedsværdi 

31.12.2018
Kommunekredit 04.01.2028 DKK 3,70% Variabel til fast -153,6 -98,0 -18,3
Kommunekredit 08.11.2035 DKK 3,02% Variabel til fast -32,0 -23,3 -4,1
Kommunekredit 05.12.2036 DKK 2,45% Variabel til fast -46,9 -36,7 -4,8
Kommunekredit 29.12.2022 DKK 1,89% Variabel til fast -24,9 -10,4 -0,4
Kommunekredit 27.04.2037 DKK 2,43% Variabel til fast -41,3 -32,9 -4,3
Kommunekredit 07.01.2030 DKK 1,76% Variabel til fast -88,8 -63,5 -4,1
Kommunekredit 29.04.2038 DKK 2,00% Variabel til fast -85,8 -72,0 -6,6
Kommunekredit 20.12.2023 DKK 1,60% Variabel til fast -5,0 -2,6 -0,1
Kommunekredit 29.04.2039 DKK 2,26% Variabel til fast -42,8 -36,9 -4,4
Kommunekredit 04.01.2028 DKK 0,92% Variabel til fast -59,0 -47,8 -1,0
Kommunekredit 27.12.2035 DKK 1,21% Variabel til fast -29,9 -24,9 -0,4
Kommunekredit 20.12.2027 DKK 0,43% Variabel til fast -34,0 -30,7 0,1

Jyske Bank 03.01.2035 DKK 3,85% Variabel til fast -46,6 -35,6 -9,7
Jyske Bank 31.03.2036 DKK 3,78% Variabel til fast -47,2 -35,3 -8,9
Jyske Bank 07.01.2026 DKK 3,32% Variabel til fast -63,9 -35,1 -4,1
Jyske Bank 11.02.2031 DKK 2,55% Variabel til fast -21,6 -15,1 -1,9
Jyske Bank 27.03.2024 DKK 2,26% Variabel til fast -34,9 -16,3 -1,0
Jyske Bank 08.04.2030 DKK 2,29% Variabel til fast -14,3 -10,6 -1,1

Danske Bank 14.04.2033 DKK 0,76% Variabel til fast -33,9 -27,8 -0,1
Danske Bank 05.01.2026 DKK 0,69% Variabel til fast -50,0 -36,6 -0,8
Danske Bank 22.05.2040 DKK 1,21% Variabel til fast -37,7 -35,3 -0,7

I alt -994,1 -727,4 -76,7
Markedsværdien afspejler prisen for at opsige den enkelte aftale her og nu. - = udgift og + = indtægt  

SWAP-aftalerne er indgået for at sikre fast rente – og dermed budgetsikkerhed – på lån med en 
variabel rente. Ved udgangen af 2018 var der omlagt for 727,4 mio. kr. fra variabel til fast rente. 

 

 

 

 



Note 10 – Kortfristet gæld 
 

 

Kortfristet gæld vedrører kassekreditter, gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, ventende 
betalinger samt en lang række mellemregningskonti.  
 
Den kortfristede gæld er i 2018 reduceret med 46,4 mio. kr., som primært skyldes en nedbringelse 
af kommunens ventende betalinger. 
 

(i mio. kr.)
Ultimo
 2017

Bevægelse 
2018

Ultimo
2018

Kassekreditter og byggelån 0,0 0,0 0,0
Kortfristet gæld til staten -15,8 -0,1 -15,9
Kirkelige skatter og afgifter 0,0 0,0 0,0
Ventende betalinger (kreditorer) -156,5 41,2 -115,4
Mellemregningskonti -144,8 5,3 -139,5
I alt -317,1 46,4 -270,7
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Område
Lønkroner   (i 

mio. kr.)
Personale-

forbrug
Lønkroner   (i 

mio. kr.)
Personale-

forbrug
Økonomiudvalget - ØKU            314,9         674,4             337,5          719,8 
Arbejdsmarkeds- og uddanndelsesudvalget - AUU              82,9         217,1               85,1          213,6 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget - SÆH            741,1      1.954,4             750,9       1.946,5 
Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget - FKB              29,1           71,1                  -                  -   
Teknik- og Miljøudvalget - TMU              48,8         118,9               52,5          122,7 
Børne-, Fritids-  og Undervisningsudvalget - BFU            699,4      1.607,1             729,4       1.645,7 
I alt         1.916,2      4.643,0          1.955,4       4.648,2 

Gennemsnitlig lønudgift pr. medarbejder 412.707kr.     420.675kr.      

Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget er nedlagt til byrådsperioden 2018-21. Løn- og personaleforbrug er flyttet til ØKU og BFU.

33,54 fuldtidsstillinger og 12,1 mio. kr. er flyttet til BFU.

40,16 fuldtidsstillinger og 18,0 mio. kr. er flyttet til ØKU.

Personaleoversigt 

2017 2018
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Oversigt til Bind 2

Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2018 Ejerandel 9.32.21 mio. kr.

Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser

Fælleskommunale selskaber:
AVV * 134,4

Hirtshals Havn 185,4

Nordjyllands Trafikselskab * 55,8

Idrætsformål:
Hirtshals Idrætscenter 7,3

Hirtshals Ridehal 0,6

Idrætscenter Vendsyssel 3,0

Løkkenhallen 4,8

Sindal Golfklub 0,9

Sindal-Hallerne 6,9

Tannisbugt Hallen 0,8

Tornby-Hallen 4,3

Andre lokale selskaber og institutioner:
Den selvejende Institution Østergade 33 2,4

Foreningen NordDanmarks EU kontor 0,1

Kunstbygningen i Vrå 2,4

NK Care Holding ApS 0,2

Rubjerg-Gølstrup Borgerforening 0,1

Udbetaling Danmark ** 15,7

Vrå Folkehøjskole 12,7

Vækstcenter Nord 2,5

Vand:
Em Vandværk 0,1

Hjørring Vandselskab A/S 121,2

Fjernvarme
Hirtshals Fjernvarme 9,6

Lendum Kraftvarmeværk 6,8

Løkken Varmeværk 31,0

Løkkensvejens Kraftvarmeværk 19,3

Lønstrup Varmeforsyning 0,6

Lørslev Fjernvarmeforsyning 0,1

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. 59,8

Tversted Kraftvarmeværk 12,6

Tårs Varmeværk 40,9

Vrå Varmeværk 35,2

Boligindskudslån
38 Boliglån 0,4

I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser 777,8

Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger

Garanti og regaranti for statslån:
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287 Boliglån 966,5

I alt kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger 966,5

Kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.744,3

* 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 Trakfikselskab.

** Hjørring kommunes andel af en solidarisk hæftelse for alle kommuner på 

1.394,9 mio. kr. er beregnet ud fra indbyggertal.

Eventualforpligtigelser Mio. kr.

FOA- og DSR-sagen -3,4

Tryg Garanti -0,1

Injuriesag -0,2

Sindal Gl. Rådhus -1,6

Strandret -0,3

Eventualforpligtigelser i alt -5,6

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 1,2

Eventualrettigheder i alt 3,4
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Debitor Kreditor Matrikelnr. Restgæld 31.12 Garanti 31.12

Fælleskommunale selskaber:

AVV Kommunekredit 40.183.412              40.183.412         

AVV Kommunekredit 19.873.886              19.873.886         

AVV Kommunekredit 34.312.016              34.312.016         

AVV Kommunekredit -                          -                     

AVV Kommunekredit 40.000.000              40.000.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 13.750.000              13.750.000         

Hirtshals Havn Kommunekredit 9.386.691               9.386.691           

Hirtshals Havn Kommunekredit 13.661.308              13.661.308         

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 18.358.393              18.358.393         

Hirtshals Havn Kommunekredit 16.408.240              16.408.240         

Hirtshals Havn Kommunekredit 13.826.274              13.826.274         

Nordjyllands Trafikselskab Kommunekredit 55.784.193              55.784.193         

Idrætsformål:

Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit 1.675.509               1.675.509           

Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit 5.599.366               5.599.366           

Hirtshals Ridehal Kommunekredit 599.905                  599.905              

Løkkenhallen Kommunekredit 955.443                  955.443              

Løkkenhallen Kommunekredit 2.583.152               2.583.152           

Løkkenhallen Kommunekredit 1.260.531               1.260.531           

Sindal-Hallerne Kommunekredit 2.356.509               2.356.509           

Sindal-Hallerne Kommunekredit 772.001                  772.001              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 616.595                  616.595              

Sindal-Hallerne Kommunekredit 3.141.344               3.141.344           

Tannisbugt Hallen Kommunekredit 837.177                  837.177              

Tornby-Hallen Kommunekredit 4.284.321               4.284.321           

Sindal Golfklub Nordjyske Bank 857.749                  857.749              

Idrætscenter Vendsyssel Sp.kassen Vends. 2.974.066               2.974.066           

Andre lokale selskaber og institutioner:

Kunstbygningen i Vrå Kommunekredit 2.394.865               2.394.865           

Rubjerg-Gølstrup Borgerforening Kommunekredit 144.000                  144.000              

Udbetaling Danmark Kommunekredit -                          -                     

Udbetaling Danmark Kommunekredit -                          -                     

Udbetaling Danmark Kommunekredit 76.503.531              863.725              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 577.000.000            6.514.330           

Udbetaling Danmark Kommunekredit 5.366.667               60.590                

Udbetaling Danmark Kommunekredit 18.000.000              203.220              

Udbetaling Danmark Kommunekredit 294.000.000            3.319.260           

Udbetaling Danmark Kommunekredit 424.000.000            4.786.960           

Specificeret opgørelse af kautions- og garantiforpligtigelser
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Vrå Folkehøjskole Kommunekredit 12.706.705              12.706.705         

Den selvejende Institution Østergade 33 LR Realkredit 10.237.166              2.379.902           

DSI Solvang Nykredit -                          -                     

NK Care Holding ApS Realkredit Danmark 230.918                  230.918              

Foreningen NordDanmarks EU kontor Spar Nord 111.718                  111.718              

Vækstcenter Nord Spar Nord 2.536.884               2.536.884           

Vand:

Em Vandværk Kommunekredit 113.695                  113.695              

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 35.841.405              35.841.405         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 19.890.812              19.890.812         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 45.692.022              45.692.022         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 19.806.709              19.806.709         

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit 19.890.812              -                     

Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit (19.890.812)            -                     

Varme:

Hirtshals Fjernvarme Kommunekredit 9.555.626               9.555.626           

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 3.087.190               3.087.190           

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 223.835                  223.835              

Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit 2.610.000               2.610.000           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 1.305.000               1.305.000           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 595.000                  595.000              

Løkken Varmeværk Kommunekredit 4.250.000               4.250.000           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 5.778.870               5.778.870           

Løkken Varmeværk Kommunekredit 16.472.789              16.472.789         

Løkken Varmeværk Kommunekredit 2.563.629               2.563.629           

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 1.084.089               1.084.089           

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 12.323.411              12.323.411         

Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit 5.882.255               5.882.255           

Lønstrup Varmeforsyning Kommunekredit 576.463                  576.463              

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Kommunekredit 50.000.000              50.000.000         

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Kommunekredit 9.780.730               9.780.730           

Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit 6.588.380               6.588.380           

Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit 4.024.746               4.024.746           

Tårs Varmeværk Kommunekredit 21.208.198              21.208.198         

Tårs Varmeværk Kommunekredit 10.568.268              10.568.268         

Tårs Varmeværk Kommunekredit 7.548.493               7.548.493           

Vrå Varmeværk Kommunekredit 25.285.730              25.285.730         

Vrå Varmeværk Kommunekredit 9.890.232               9.890.232           

Lendum Kraftvarmeværk Nordjyske Bank 810.303                  910.303              

Lørslev Fjernvarmeforsyning Nordjyske Bank 106.415                  106.415              

Tversted Kraftvarmeværk Nordjyske Bank 1.938.090               1.938.090           

Tårs Varmeværk Spar Nord 1.580.000               1.580.000           

Boligindskudslån:

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 28.309                    28.309                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 22.978                    22.978                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 13.670                    13.670                

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 6.311                      6.311                  
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Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 7.278                      7.278                  

Boligindskudslån Arbejdernes Landb. 5.108                      5.108                  

Boligindskudslån Danske Bank 30.150                    30.150                

Boligindskudslån Danske Bank 11.913                    11.913                

Boligindskudslån Danske Bank 2.654                      2.654                  

Boligindskudslån Danske Bank 10.937                    10.937                

Boligindskudslån Danske Bank 12.362                    12.362                

Boligindskudslån Danske Bank 13.446                    13.446                

Boligindskudslån Jyske Bank 5.165                      5.165                  

Boligindskudslån Jyske Bank 7.168                      7.168                  

Boligindskudslån Jyske Bank 10.920                    10.920                

Boligindskudslån Jyske Bank 2.048                      2.048                  

Boligindskudslån Jyske Bank 1.697                      1.697                  

Boligindskudslån Nordea 5.442                      5.442                  

Boligindskudslån Nordea 10.231                    10.231                

Boligindskudslån Nordea 4.986                      4.986                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 2.043                      2.043                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 7.264                      7.264                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 20.685                    20.685                

Boligindskudslån Nordjyske Bank 5.872                      5.872                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 2.942                      3.472                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 2.484                      2.484                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 2.534                      2.534                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 5.148                      5.148                  

Boligindskudslån Nordjyske Bank 18.580                    18.580                

Boligindskudslån Nordjyske Bank 12.815                    12.815                

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 32.864                    32.864                

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 21.936                    21.936                

Boligindskudslån Sp.kassen Vends. 8.497                      8.497                  

Boligindskudslån Spar Nord 18.229                    18.229                

Boligindskudslån Spar Nord 14.246                    14.246                

Boligindskudslån Spar Nord 4.637                      4.637                  

Boligindskudslån Spar Nord 11.268                    11.268                

Boligindskudslån Spar Nord 29.311                    29.311                

Garanti og regaranti for statslån:

ABF Primulavej BRF Kredit 15.613                    2.920                  

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 355.395                  66.814                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 469.693                  88.302                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 491.225                  92.350                

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 476.158                  89.518                

Hans Jørgen Jensen BRF Kredit 119.133                  77.436                

Hirtshals Boligforening BRF Kredit 707.660                  707.660              

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 840.945                  158.098              

Bygge- og Boligforeningen af 1938 BRF Kredit 634.655                  454.413              

ABF Primulavej BRF Kredit 980.919                  183.432              

ABF Primulavej BRF Kredit 1.407.350               263.174              

ABF Centerparken BRF Kredit 114.048                  21.327                

ABF Primulavej BRF Kredit 1.854.698               346.829              

ABF Fregatvej 21 BRF Kredit 2.387.213               448.796              
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ABF Keldgårdsvej BRF Kredit 3.465.399               651.495              

ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit 4.180.052               785.850              

Boligforeningen AB BRF Kredit 11.853.371              7.590.899           

Boligforeningen AB BRF Kredit 16.521.123              10.580.127         

Boligforeningen AB BRF Kredit 12.072.068              7.730.952           

Boligforeningen AB BRF Kredit 16.826.348              10.775.593         

Boligforeningen AB BRF Kredit 34.478.060              22.079.750         

Boligforeningen AB BRF Kredit 48.066.323              30.781.673         

Boligforeningen AB BRF Kredit 1.458.611               1.458.611           

Boligforeningen AB BRF Kredit 2.029.618               2.029.618           

Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit 17.901.610              5.119.860           

Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit 18.649.984              5.333.896           

Domea Hjørring BRF Kredit 69.432.015              45.998.710         

Domea Hjørring BRF Kredit 662.999                  439.237              

Hirtshals Boligselskab Kommunekredit 2.984.526               2.984.526           

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 10.249.213              2.382.702           

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 10.589.288              2.461.762           

Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit 1.000.551               232.605              

Sindal Boligselskab LR Realkredit 196.375                  197.086              

Sindal Boligselskab LR Realkredit 2.161.313               2.169.137           

A/B Solsiden Nykredit 710.196                  138.137              

Svend Aage Jørgensen Nykredit 78.799                    143.942              

Odd Fellow Logen Bygningen Nykredit 238.091                  25.550                

Thorkild Jensen Nykredit 42.483                    8.647                  

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 3.054.142               694.439              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 120.647                  448.270              

Leif Andersen Nykredit 93.550                    162.553              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 1.004.566               565.191              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 184.717                  108.650              

Bovendia Afd. 9 Nykredit 1.079.538               607.372              

Bovendia Afd. 9 Nykredit 141.514                  83.238                

Domea Hjørring Nykredit 1.370.021               805.841              

Domea Hjørring Nykredit 24.335                    14.593                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.802.818               2.311.863           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 47.356                    39.061                

A/B Dyrlægegården Nykredit 2.640.193               1.805.143           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1.847.899               530.690              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 138.171                  39.681                

A/B Klosterbakken II Nykredit 1.258.162               859.556              

A/B Klosterbakken II Nykredit 117.162                  80.043                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 82.260                    48.385                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1.209.155               680.298              

A/B Lykkevang Nykredit 1.430.679               977.418              

Bovendia Afd. 12 Nykredit 73.663                    16.749                

Bovendia Afd. 12 Nykredit 12.360.270              2.983.218           

Bovendia Afd. 19 Nykredit 4.885.912               1.138.681           

Bovendia Afd. 19 Nykredit 140.545                  31.957                

BoVendia Afd. 9 Nykredit 1.438.605               826.521              

BoVendia Afd. 9 Nykredit 299.876                  180.330              

A/B Klosterbakken   Nykredit 1.091.773               745.883              
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A/B Klosterbakken Nykredit 159.206                  108.767              

A/B Klosterbakken Nykredit 18.971                    12.961                

A/B Klosterbakken Nykredit 163.854                  111.943              

Nordbolig A/S Nykredit 132.061                  245.942              

Hirtshals Boligselskab Nykredit 1.464.387               1.281.772           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 23.219                    20.323                

John Rasmussen Nykredit 46.678                    86.931                

John Rasmussen Nykredit 30.554                    3.671                  

John Rasmussen Nykredit 322.596                  36.217                

BoVendia Afd. 9 Nykredit 568.493                  605.590              

BoVendia Afd. 9 Nykredit 1.829                      2.051                  

BoVendia Afd. 9 Nykredit 648.673                  727.243              

BoVendia Afd. 1 Nykredit 5.759.855               1.342.356           

A/B Christiansgave Nykredit 1.989.495               1.393.118           

BoVendia Afd. 3 Nykredit 1.087.921               639.911              

Domea Hjørring Nykredit 2.292.797               1.289.979           

Domea Hjørring Nykredit 687.404                  386.749              

Domea Hjørring Nykredit 223.040                  127.936              

Bovendia Afd, 12 Nykredit 6.174.684               6.577.609           

A/B Odinsparken II Nykredit 2.008.068               1.304.973           

BoVendia Afd. 3 Nykredit 2.091.118               2.222.121           

BoVendia Afd. 3 Nykredit 56.886                    60.450                

BoVendia Afd. 3 Nykredit 8.087                      8.593                  

BoVendia Afd. 11 Nykredit 1.562.728               1.660.628           

Bovendia Afd. 15 Nykredit 644.457                  684.830              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1.787.991               406.547              

Louise Møller Nykredit 10.952                    20.005                

Louise Møller Nykredit 288.722                  100.617              

Domea Hjørring Nykredit 153.853                  286.526              

Domea Hjørring Nykredit 210.908                  6.481                  

Domea Hjørring Nykredit 52.115                    1.601                  

Domea Hjørring Nykredit 38.470                    71.644                

BoVendia Afd. 15 Nykredit 5.744.714               5.028.327           

BoVendia Afd. 15 Nykredit 21.646                    18.947                

Domea Hjørring Nykredit 2.979.459               1.497.476           

Domea Hjørring Nykredit 6.859.144               7.178.094           

Domea Hjørring Nykredit 11.460.656              5.686.204           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.942.091               8.811.622           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 725.749                  2.397.829           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 9.624.131               17.879.465         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.503.686               4.651.285           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 58.006.384              31.007.312         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 40.651.179              21.730.088         

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.382.525               1.273.579           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.209.604               1.181.144           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 429.945                  434.201              

Hirtshals Boligselskab Nykredit 10.076.331              9.926.194           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 4.110.472               4.049.226           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 5.087.818               1.497.633           

Anni Margrethe Johansen Nykredit 33.749                    4.424                  
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BoVendia Afd. 2 Nykredit 27.631.463              27.219.754         

Bovendia Afd. 2 Nykredit 59.531.136              29.322.061         

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 12.383.007              3.645.021           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 90.519                    25.996                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.785.890               800.068              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 61.011                    17.521                

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.861.871               821.888              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.716.142               780.037              

Bovendia Afd. 3 Nykredit 10.079.839              2.967.068           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 5.301.701               1.560.591           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 134.589                  38.652                

A/B Agerlund Nykredit 1.740.739               261.017              

A/B Agerlund Nykredit 2.112.274               306.626              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.012.723               578.025              

BoVendia Afd. 13 Nykredit 1.517.306               625.649              

BoVendia Afd. 13 Nykredit 185.252                  189.699              

Domea Hjørring Nykredit 42.214.217              21.936.618         

Domea Hjørring Nykredit 5.727.531               3.061.651           

Domea Hjørring Nykredit 9.857.596               10.634.375         

Domea Hjørring Nykredit 1.292.557               1.394.410           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 564.350                  162.073              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 1.128.699               324.146              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.895.976               831.683              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 148.519                  42.653                

Domea Hjørring Nykredit 138.701                  8.435                  

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 144.837                  8.808                  

BoVendia Afd. 3 Nykredit 204.131                  758.457              

Bovendia Afd. 12 Nykredit 16.723.411              4.915.004           

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 2.606.965               770.580              

Boligselskabet Nordjylland Nykredit 156.707                  46.320                

Bovendia Afd. 2 Nykredit 2.213.286               1.112.396           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 18.650.725              9.373.854           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 11.425.854              5.742.634           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 11.458.417              5.759.001           

Bovendia afd. 6 Nykredit 10.806.170              5.776.438           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 22.911.275              23.014.376         

Bovendia Afd. 6 Nykredit 10.868.437              5.809.723           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 11.220.909              5.998.137           

Bovendia Afd. 6 Nykredit 4.014.695               4.032.761           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 8.042.742               4.338.255           

Hirtshals Boligselskab Nykredit 2.325.681               2.433.825           

Kuben Realkredit Danmark 101.225                  28.920                

Kuben Realkredit Danmark 11.632.205              3.323.321           

Jylland Detail Realkredit Danmark 27.552                    5.510                  

Hjørring Boligselskab Realkredit Danmark 136.914                  136.914              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 5.157.982               773.697              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 19.631.122              13.962.220         

Bovendia  Afd.2 Realkredit Danmark 37.811                    10.803                

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 1.819.530               519.840              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 177.651                  103.038              
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Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark 11.265                    2.253                  

Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark 123.000                  123.000              

Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark 38.322.867              38.322.867         

Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark 6.985.072               6.985.072           

Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark 16.127.024              16.127.024         

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 459.548                  367.638              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 9.151.835               7.321.468           

Bovendia Afd. 6 Realkredit Danmark 12.216.542              3.490.266           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 44.973                    44.973                

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 128.971                  70.032                

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 246.432                  133.073              

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 227.484                  227.484              

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 2.359.820               1.281.382           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 5.970.049               5.970.049           

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 6.619.539               6.619.539           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 75.327                    75.327                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 159.984                  159.984              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 576.950                  576.950              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 1.541.660               592.152              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 10.756.696              10.756.696         

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 1.543.456               1.543.456           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 2.148.751               2.148.751           

Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark 17.688                    3.538                  

Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark 14.383                    14.383                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 405.384                  405.384              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 2.074.965               607.965              

Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark 4.310.750               4.310.750           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 2.919.120               2.919.120           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 3.242.496               3.242.496           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 4.948.746               4.948.746           

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 24.121.157              24.121.157         

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 26.651.508              26.651.508         

Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark 40.565.050              40.565.050         

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 81.008                    81.008                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 282.836                  282.836              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 844.578                  464.518              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 869.724                  869.724              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 2.614.220               1.437.821           

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 80.016                    67.453                

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 739.001                  665.101              

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 546.289                  486.197              

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 7.817.142               6.957.256           

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 29.902.789              29.902.789         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 15.586.165              15.586.165         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 16.028.122              16.028.122         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 8.392.111               8.392.111           

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 26.973.778              26.973.778         

Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark 14.113.946              14.113.946         

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 484.903                  138.537              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 2.352.757               672.183              
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Domea Hjørring Realkredit Danmark 6.758                      6.758                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 2.859                      2.344                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 2.646                      2.646                  

Leo Rasmussen Realkredit Danmark 97.630                    97.630                

Hanne Berg Realkredit Danmark 11.433                    3.430                  

Hanne Berg Realkredit Danmark 18.723                    18.723                

Hanne Berg Realkredit Danmark 298.634                  89.590                

Hanne Berg Realkredit Danmark 371.564                  371.564              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 271.714                  61.462                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 345.759                  345.759              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 5.709.197               1.291.420           

Boligforeningen AB Afd.7 Realkredit Danmark 820.176                  181.751              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 11.177                    3.193                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 20.648                    5.899                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 129.288                  36.937                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 183.560                  52.443                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 1.345.126               384.303              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 11.806.528              3.373.125           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 4.083                      1.318                  

Domea Hjørring Realkredit Danmark 350.648                  113.259              

Søren Andersen Realkredit Danmark 40.385                    11.712                

Søren Andersen Realkredit Danmark 291.239                  291.239              

Domea Hjørring Realkredit Danmark 117.626                  36.288                

Domea Hjørring Realkredit Danmark 5.817.030               1.794.554           

Brinken Ejendomme ApS Realkredit Danmark 23.259                    2.326                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 3.329                      951                     

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 1.259.565               359.858              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 6.813.390               1.946.585           

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 21.121.841              6.034.510           

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 7.291                      2.083                  

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 6.076                      1.736                  

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 7.202.994               2.057.895           

bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 4.700.116               1.342.823           

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 1.313.974               748.965              

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 181.299                  45.325                

Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark 768.888                  192.222              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 699.329                  216.093              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 1.443.257               445.966              

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 12.593.120              3.891.274           

Andelsboligforeningen Digterhaven Realkredit Danmark 5.668.428               1.059.996           

Andelsboligforeningen Ladepladsen Realkredit Danmark 4.431.789               833.176              

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 477.376                  89.508                

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 470.445                  88.208                

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 465.952                  87.366                

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 551.983                  103.497              

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 530.559                  99.480                

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 1.778.053               333.385              

Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark 2.308.305               432.807              

Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 62.451                    17.842                

Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 73.799                    21.084                
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Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark 3.656.209               1.044.579           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 2.221                      635                     

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 48.111                    13.745                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 128.438                  36.695                

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 3.483.228               995.158              

A/B Bakken Realkredit Danmark 3.803.036               713.069              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 18.049                    4.222                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 22.690                    5.307                  

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 2.154.071               503.837              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 2.639.422               617.361              

Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark 5.290.047               1.237.342           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 4.676.708               1.057.871           

Domea Hjørring Realkredit Danmark 104.806                  23.707                

Bovendia Afd. 20 Realkredit Danmark 17.082.163              3.863.985           

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 27.989                    6.331                  

Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark 3.515.017               795.097              

Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark 2.522.402               2.200.291           

Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark 7.509.883               2.145.574           

Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark 5.772.123               1.649.095           

Bovendia Afd. 21 Realkredit Danmark 15.551.876              10.681.028         

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 41.650.320              19.521.505         

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 20.703.129              20.703.129         

Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark 1.493.588               1.493.588           

Kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.744.309.488    
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Oversigt over tillægsbevillinger vedr. regnskabsår 2018

nr. Tillægsbevillinger: J.nr. Byråd Forbrug Forøgelse

1 Rulning ifm. ØK2 fra 2017 til 2018 00.30.00-Ø00-11-17 29.11.17 -6.084.000

2 Kapitaltilførsel til BoVendia 03.02.00-Ø00-1-16 20.12.17 -300.000

3 Sammenflytning hjemmeplejen og sygeplejen Hjørring by. 00.18.00-A00-1-16 20.12.17 -600.000

4 Tilbagekøb Idræts Alle 45 82.01.00-Ø54-6-17 31.01.18 -2.170.000

5 Boligadministrationen - vedligeholdelse af boligdel 
finansieret via henlæggelser af beboernes husleje 27.00.00-Ø00-11-17 07.03.18 -1.317.000

6 Rulning fra 2017 - 2018 - drift 00.32.10-S00-2-18 21.03.18
- Økonomiudvalget -42.346.000
- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -3.168.000
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget -3.359.000
- Teknik- og Miljøudvalgetudvalget -8.936.476
- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -22.289.000
- Rulning fra 2016 - 2017 - anlæg -98.561.030
- Lånedispensation 2017 14.600.000         

7 Opgjort deponering 2018 00.30.06-A00-1-16 21.03.18 -28.050.000

8 Delvis salg af HMN Naturgas 00.36.00-Ø51-13-12 21.03.18 6.914.000           

9 Forpligtigelser ifm. salg af Åstrupvej 10 82.00.00-Ø54-1-18 21.03.18 -1.750.000

10 Økonomirapport 1 00.30.14-S00-2-18 30.05.18
- Økonomiudvalget 13.943.000         
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget -16.100.000
- Teknik- og Miljøudvalget -9.500.000
- Anlæg 1.525.000           

11 Salg Strandvejen 90, Lønstrup 82.02.00-Ø54-116-08 30.05.18 -6.000

12 Indtægtsbevilling Galgebakkevej, Vrå 82.02.00-Ø54-3-18 27.06.18 1.241.000           

13 Økonomirapport 2 00.30.14-Ø00-7-18 28.11.18
- Økonomiudvalget 1.105.000           
- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 6.000.000           
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget -17.101.000
- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -1.758.000
- Anlæg -8.391.602
- Finansielle tilretninger (renter og kurstab) -4.664.000
- Kompensation for ekstraordinære afskrivninger 729.000               

14 Midtvejsregulering 00.30.14-Ø00-7-18 28.11.18
- Økonomiudvalget -935.000
- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 789.000               
- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget -4.130.000
- Teknik- og Miljøudvalgetudvalget -262.000
- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -623.000
- Midtvejsregulering konto 7 -32.447.000

I alt -314.848.108 46.846.000
NETTOFORBRUG/TILGANG -268.002.108  

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 2018
Korrigeret 

Budget 2018 Over/underskud
Arbejdsskade -0,3 1,2 -1,5

Ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring -2,9 1,8 -4,7  

 

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. 

Der er for 2018 udarbejdet en ny takstberegning, der ligger til grund for taksterne for 2018 og 
fremover.  

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”. Barselsudligningen 
administreres jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 (6.52.70 Løn- og barselspuljer). 
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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
2018 11,422 10,867 -0,555 -0,957

 Negativ tal = overskud  
 
Akkumuleret afvigelse udviser den akkumulerede saldo for tidligere regnskabsår inkl. regnskab 2018. 
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Udførelse af opgaver for andre myndigheder 

 

Notat vedrørende udførelse af opgaver for andre myndigheder. 

 

På Sundhedsområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder: 

- Tandplejebehandling af børn fra andre kommuner 

- Specialtandpleje af patienter fra andre kommuner 

- 3D tandoptagelser til andre kommuner 

- Genoptræning til borgere fra andre kommuner 

- Sundhedsydelser leveret til asylcenter, der er drevet af andre kommuner 

- Ergo- og fysioterapistuderende i praktik i Sundhedsområdet 

 

På Teknik og miljøområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder: 

- Hjælp til vedligeholdelse af vandløb i andre kommuner 

 

 

 

Udførelse af opgaver for andre myndigheder
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