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Læsevejledning 
 
Hjørring Kommunes regnskab for 2015 består 
af to bind.  
 
Bind 1 - Årsberetning, som beskriver de 
overordnede økonomiske resultater. 
 
Bind 2 – Regnskabsbemærkninger og 
oblibagoriske oversigter mv., som inde-
holder udvalgenes regnskabsbemærkninger, 
anlægsregnskaber, beskrivelse af regnskabs-
praksis, balance med noter og øvrige obliga-
toriske 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 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 Social og Indenrigsministeriets 
Budget- og Regnskabssystem for kommuner.  
 
Rammerne i lovgrundlaget er omsat til en 
konkret regnskabspraksis for Hjørring 
Kommune, som er optrykt i regnskabets bind 
2. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af kommunens 
aktiver og passiver, finansielle stilling samt 
årets økonomiske resultat. 
 
Hjørring, den 26. maj 2016 
 
 
Borgmester          /          Kommunaldirektør 
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Borgmesterens forord 
Hjørring Kommunes årsregnskab for 2015 
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 2015-18 blev der 
indgået en budgetaftale med følgende 
økonomiske sigtepunkter:  
 

 At den gennemsnitlige likviditet ligger 
på et niveau over 100 mio. kr. ved 
udgangen af budgetperioden 

 At der i hele perioden afsættes en 
bufferpulje på 20 mio. kr.  

 At der indarbejdes driftsforbedringer 
stigende fra 35 mio. kr. i 2015 til 170 
mio. kr. i 2018. 

 
De overordnede flerårige budgetaftaler har 
sikret en sammenhængende effektiviserings- 
og udviklingsstrategi, med tilpasning af den 
kommunale service til en befolkningsudvikling 
med færre børn og voksne samt flere ældre.  
 
Befolkningsudviklingen og det faldende 
indtægtsgrundlag nødvendiggør struktur-
tilpasninger og omstillinger for at sikre 
balance mellem udgifter og indtægter. 
 
Byrådet har dog også prioriteret 
investeringer, der skal nedbringe de varige 
driftsudgifter og udvikle Hjørring Kommune 
som en attraktiv bosætningskommune med 
gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
Vi har i byrådet meget fokus på at være 
realistiske, når vi lægger budgettet, og 
efterfølgende er vi meget fokuseret på at 
budgettet også overholdes. 
 
I løbet af 2015 oplevede vi et uventet stort 
pres på likviditeten primært på grund af 
betalingsstrømme omkring de store anlægs-
investeringer i 2014 og 2015, herunder udlæg 
til projekter med ekstern finansiering. Byrådet 
var derfor nødsaget til at foretage en 
opbremsning i økonomien og fremrykke 
låneoptagelse for at stabilisere likviditeten i 

årets sidste måneder. 
Endvidere blev der 
vedtaget en fremrykning 
af betalingstidspunkterne 
for ejendomsskat og 
forældrebetaling med 
virkning fra 2016 for at 
styrke likviditeten yder-
ligere.  
 
Likviditeten primo 2016 er nu stabiliseret og 
forventes i løbet af det kommende år igen at 
nærme sig byrådets målsætning.  
 
Det er derfor med stor tilfredshed vi kan 
konstatere, at de budgetansvarlige på alle 
områder og alle niveauer har udvist 
tilbageholdenhed for at gennemføre vedtagne 
besparelsesplaner og ikke mindst opbrems-
ningen i økonomien i sidste halvår af 2015.  
 
Samlet set udviser regnskabet et drifts-
overskud på 94,5 mio. kr., som er 27,9 mio. 
kr. mere end forventet i det vedtagne budget.  
 
På anlægssiden er der investeret 282,6 mio. 
kr. og der er indgået anlægsindtægter for 
155,9 mio. kr. Dermed er der gennemført et 
ekstraordinært stort anlægsprogram i 2015. 
Nogle af de væsentligste investeringer 
vedrører Vendsyssel Teateroplevelseshus, 
Park Vendia, Vendiahallen, Godsbanetermi-
nalen, ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, 
Løkken Læmole og Hirtshals Undervisnings-
sted. 
   
Det har igennem godt samarbejde været 
muligt at løse og udvikle de kommunale 
opgaver og aktiviteter. Vi vil i byrådet fortsat 
arbejde for at tilpasse og udvikle vores 
aktiviteter til glæde for alle kommunens 
borgere. 
 
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 
 
Regnskabsopgørelse  Regnskab Budget 2015 Budget 2015 Regnskab

( i mio. kr. ) 2014 Vedtaget Korrigeret 2015

Det skattefinansierede område

Driftsindtægter ‐3.939,3 ‐4.037,0 ‐4.002,9 ‐4.001,8 1,1

Skatter ‐2.680,3 ‐2.769,5 ‐2.766,2 ‐2.766,1 0,2

Tilskud og udligning ‐1.259,0 ‐1.267,5 ‐1.236,7 ‐1.235,7 0,9

Driftsudgifter 3.876,0 3.940,3 3.924,9 3.876,9 ‐48,1

Økonomiudvalget 421,7 470,0 460,0 442,2 ‐17,8

Arbejdsmarkedsudvalget 863,9 888,3 879,6 877,9 ‐1,8

Sundheds‐, Ældre‐ og Handicapudvalget 1.237,3 1.277,8 1.294,7 1.291,9 ‐2,8

Fritids‐, Kultur‐ og Bosætningsudvalget 94,2 92,3 95,0 91,7 ‐3,2

Teknik‐ og Miljøudvalget 163,1 133,4 127,8 123,4 ‐4,5

Børne‐, Skole‐ og Uddannelsesudvalget 1.095,8 1.078,5 1.067,8 1.049,8 ‐18,0

Driftsresultat før finansiering ‐63,3 ‐96,7 ‐78,0 ‐124,9 ‐47,0

Renteudgifter mv. (netto) 26,4 30,1 34,7 30,4 ‐4,3

Resultat af ordinær driftsvirksomhed ‐36,9 ‐66,6 ‐43,3 ‐94,5 ‐51,3

Anlægsudgifter (netto) 155,9 119,5 208,5 126,8 ‐81,7

Resultat af det skattefinansierede område 119,0 52,9 165,2 32,3 ‐133,0

Resultat af forsyningsvirksomheder 4,9 0,0 ‐1,5 ‐3,6 ‐2,1

Resultat i alt 123,9 52,9 163,7 28,7 ‐135,1

Finansieringsoversigt
Låneoptagelse ‐72,8 ‐76,9 ‐96,8 ‐85,9 10,9

Afdrag på lån 51,2 55,2 55,3 57,6 2,4

Finansforskydninger 62,2 8,1 5,8 ‐25,7 ‐31,5

Kursregulering af likvide aktiver ‐2,9 0,0 0,0 ‐0,9 ‐0,9

D. Finansposter i alt 37,7 ‐13,6 ‐35,7 ‐54,9 ‐19,1

 Samlet kassevirkning 161,6 39,3 128,0 ‐26,2 ‐154,2

(‐) foran beløb er lig indtægter eller overskud i resultatfelter

Budget‐

afvigelse

 
 
 
Driftsresultat  
Resultat af den ordinære drift viser et 
overskud på 94,5 mio. kr. og dermed et 
mindreforbrug i forhold til det korrigerede 
budget på 51,3 mio. kr. Heraf overføres 40,1 
mio. kr. til 2016.  
 
I forhold til vedtaget budget udgør mindre-
forbruget 27,9 mio. kr.  
 
Mindreforbruget på driften er i høj grad 
påvirket af opbremsningen i økonomien, som 
har medført en stigning i opsparingen på de 
selvforvaltende områder og periodeforskyd-
ninger på 24,6 mio. kr. 

 
Tabel 2: Udvikling driftsoverførsler 

I mio. kr. 

Overførsel 
til 2015

Overførsel 
til 2016 Stigning

Driftsoverførsler -48,5 -73,1 24,6  
 
De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 
udgør nu 73,1 mio. kr. inkl. overførslen ved 
udgangen af 3. kvartal 2015.  
 
Stigningen i driftsoverførslerne vil isoleret set 
belaste økonomien fremadrettet. Derfor er 
der iværksat en række tiltag, som både skal 
forebygge et ekstra likviditetstræk i 2016 og 
en overskridelse af servicerammen. Målet er 
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et maksimalt forbrug af driftsoverførsler på 25 
mio. kr., som matcher bufferpuljen. 
Bufferpuljen er netop afsat for at modvirke 
udsving i driftsoverførsler inden for service-
rammen og udsving på indtægtssiden 
 
De enkelte fagområder har i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen for 2015 estimeret et 
forventet forbrug af driftsoverførsler i 2016, 
som ligger væsentligt højere end bufferpuljen. 
Derfor bliver fagområderne nu bedt om at 
revurdere forudsætningerne ved den første 
budgetopfølgning i 2016 ud fra den 
forudsætning, at forbruget af overførsler ikke 
må overstige bufferpuljen.  
 
Hjørring Kommune har i det vedtagne budget 
en serviceramme på 2.838,2 mio. kr. 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug 
på 59,9 mio. kr. i forhold servicerammen.  
 
Driftsresultatet viser, at de budgetansvarlige 
på alle områder og alle niveauer har udvist 
tilbageholdenhed for at gennemføre de 
besparelser, som byrådet vedtog medio 
2015.   
 
Afvigelserne på udvalgs- og sektorniveau er 
nærmere beskrevet i udvalgenes regnskabs-
bemærkninger, som er optrykt i bind 2. 
 
På indtægtssiden er der indgået 35,2 mio. kr. 
mindre end forventet i det vedtagne budget. 
Midtvejsreguleringen af generelle tilskud og 
udligning blev væsentligt mindre end forudsat 
budgetmæssigt. Forholdet blev tilpasset 
bevillingsmæssigt i august måned. I forhold til 
det korrigerede budget viser regnskabet en 
budgetafvigelse på 1,1 mio. kr., som primært 
kan henføres til efterregulering af 
udstykningsmoms. 
 
Kommunens netto renteudgifter er faldet med 
4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 
grundet forskydninger omkring tilknyttede 
Swapaftaler og mindreudgifter til kurstab. 
 
Driften af forsyningsvirksomheden, som 
omfatter renovationsordningen, viser et 
overskud på 3,6 mio. kr.  Ved udgangen af 
2015 har renovationsordningen et tilgode-
havende på 1,7 mio. kr. ved Hjørring 

Kommune. Dette mellemregningsforhold skal 
over tid hvile i sig selv.  
 
Anlæg 
 

 
 
 
På anlægssiden er der netto afholdt 
anlægsudgifter for 126,8 mio. kr., som er 81,8 
mio. kr. mindre end den korrigerede 
budgetramme på 208,5 mio. kr. Heraf 
overføres 73,3 mio. kr. til afslutning af 
igangværende projekter i 2016.  
 
Brutto har Hjørring Kommune i 2015 afholdt 
anlægsudgifter for 282,6 mio. kr. og der er 
indgået anlægsindtægter for 155,9 mio. kr.  
 
De store anlægsindtægter muliggjorde det 
store anlægsprogram i 2014 og 2015. Men 
det har også medført, at Hjørring Kommune i 
længere eller kortere perioder har stået i 
udlæg likviditetsmæssigt. 
 
Anlægsindtægterne er primært hentet fra salg 
af lejligheder på Park Vendia og 
Vendiahallen, salg af stadionnavn, tilskud til 
godsbaneterminal og busterminal, fonds-
tilskud til op-førelsen af Teateroplevelses-
huset, forsikringserstatning til rude i 
Nordsøen Oceanarium, salg af grunde og 
bygninger samt statstilskud- og refusioner i 
øvrigt.  
 
De væsentligste anlægsinvesteringer ved-
rører Vendsyssel Teateroplevelseshus, Park 
Vendia, Vendiahallen, Godsbaneterminalen, 
ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, Løkken 
Læmole og Hirtshals Undervisningssted. 
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Samlet resultat og finansiering 
 
Samlet set udviser regnskabsopgørelsen et 
underskud på 28,7 mio., som er en forbedring 
i forhold til det vedtagne budget på 24,2 mio. 
kr. I forhold til det korrigerede budget viser 
regnskabet et mindreforbrug på 135,1 mio. 
kr., hvoraf 113,4 mio. kr. overføres til 2016.  
 
Restbeløbet på 21,7 mio. kr. tilgår kassen. 
 
Medregnes overførslerne tidligere på året 
udgør de samlede drifts- og anlægs-
overførsler 146,4 mio. kr., som svarer til 
niveauet i 2015. Driftsoverførslerne er steget 
med 24,6 mio. kr. og omvendt er 
anlægsoverførslerne faldet tilsvarende. 
 
Finansieringsoversigten viser, at der er 
hjemtaget lån for 85,9 mio. kr., som er 10,9 
mio. kr. mindre end de budgetmæssige 
forudsætninger. Heraf overføres en 
låneadgang på 4,9 mio. kr. til 2016 i 
sammenhæng med overførte rådighedsbeløb 
til anlæg.  
 
På afdragssiden viser regnskabet et 
merforbrug på 2,4 mio. kr., som primært 
hænger sammen med den fremrykkede 
låneoptagelse.  
 
Afvigelserne på finansforskydningerne er 
nærmere forklaret i noterne til balancen i bind 
2.  
 
Det samlede regnskabsresultat bevirker en 
kasseforbedring på 26,2 mio. kr..  
 
Likviditeten styres efter udviklingen i den 
gennemsnitlige daglige kassebeholdning 
opgjort efter kassekreditreglen, som 
beskrives på næste side.  
 
I det næste afsnit beskrives udviklingen i det 
driftsmæssige råderum.   

 
 
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 

2014
Regnskab 

2015

Vedtaget 
budget 

2016
Resultat ordinær drift -36,9 -94,5 -79,9
Afdrag på lån 51,2 57,6 67,2
Driftsmæssig råderum 14,3 -36,9 -12,7
Netto anlægsinvesteringer 155,9 126,8 69,1
Årets lånefinansiering -72,8 -85,9 -120,6
Likviditetspåvirkning 97,4 4,0 -64,2
Note: Finansforskydninger og deponeringer er ikke indregnet i oversigten                   
 
Oversigten viser et negativt råderum på 14,3 
mio. kr. i 2014 og et overskud på 36,9 mio. kr. 
i 2015. Overskuddet i 2015 kan i høj grad 
tilskrives opbremsningen i økonomien. I 2016 
falder råderummet til 12,7 mio. kr. 
 
Niveauet for det driftsmæssige råderum 
bevirker, at hovedparten af afholdte anlægs-
udgifter er finansieret af låneoptagelse, som 
afspejles i den stigende afdragsbyrde. 
Endvidere viser oversigten et væsentligt 
likviditetstræk i 2014. 
 
I 2016 styrkes likviditeten primært af et 
likviditetslån på 50,0 mio. kr. Det endelige 
resultat i 2016 er i høj grad påvirket af 
forbruget på overførte bevillinger til drift og 
anlæg. 
 
Stigningen i afdragsbyrden på gælden og 
fortsatte behov for anlægsinvesteringer uden 
belastning af likviditeten øger behovet for 
stigende driftsoverskud i fremtiden. 
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Likviditet 
 
Figur 1: Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen  

Kilde:  Bogføring i ØS‐indsigt pr. 29. februar 2016 korrigeret for virkning af beslutninger om teknisk korrektion af deponerede beløb.
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Hjørring Kommunes gennemsnitlige likviditet 
er i løbet af 2015 faldet fra 112,1 mio. kr. til 
32,3 mio. kr.  
 
Det fremgår af borgmesterens forord, at der 
er iværksat en række tiltag for at forbedre 
likviditeten, som allerede nu afspejles i 
likviditetskurven pr. ultimo februar 2016.  
 
Social og Indenrigsministeriet har fastlagt et 
anbefalet minimumsniveau for den 
gennemsnitlige likviditet svarende til 1.000 kr. 
pr. indbygger, som for Hjørring Kommune 
udgør 65,3 mio. kr. Derfor modtog Hjørring 
Kommune også et såkaldt bekymringsbrev 
fra ministeriet den 6. august 2015. På dette 
tidspunkt, var den gennemsnitlige likviditet 
35,3 mio. kr. 
 
Kommunens likviditet er som forventet steget 
markant i januar og februar måneder 2016 
primært pga. det fremrykkede tidspunkt for 
betaling af ejendomsskat, hjemtagelse af 
likviditetslån og opbremsningen i økonomien. 
Ved udgangen af februar måned ligger den 
gennemsnitlige likviditet på 69,4 mio. kr. og 
dermed over ministeriets anbefalede mini-
mumsniveau.  
 

Under forudsætning af en fortsat stram 
budgetstyring, herunder styring på forbruget 
af drifts- og anlægsoverførsler, forventes den 
gennemsnitlige likviditet i løbet af det næste 
år igen at nærme sig byrådets målsætning 
om 100 mio. kr.  
 
Det skal i øvrigt fremhæves, at Hjørring 
Kommune ved udgangen af 2015 har 
deponeret 53,1 mio. kr., som ikke indgår i 
ovenstående tal. Deponeringen kan primært 
henføres til leasingaftalerne på Rådhuset og 
Hirtshals Transportcenter.  
 
I 2016 er 45 mio. kr. af lånadgangen 
disponeret til frigivelse af deponeringer.  
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Hoved- og nøgletal 
I nedenstående oversigt fremgår nogle af de væsentlige nøgletal for vurdering af udvikling i 
økonomien med sammenligning til landsgennemsnit.  
 

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
 2011 2012 2013 2014 2015
Drift 
Driftsoverskud (mio. kr.) -77,4 -146,1 -62,9 -36,9 -94,5
Serviceudgifter (mio. kr.) 2.721 2.897 2.759 2.793 2.778
Serviceudgifter pr. indbygger - Hjørring 40.935 43.772 41.950 42.703 42.550
Serviceudgifter pr. indbygger - Landsgens. 39.720 41.866 38.914 39.480 40.498
Anlæg
Netto anlægsinvesteringer 134,0 160,7 123,7 155,9 126,8
Netto anlægsudgifter pr. indbygger - Hjørring 2.016 2.428 1.881 2.385 1.942
Netto anlægsudgifter pr. indbygger - Landsgens. 2.572 2.758 2.523 2.467 2.652
Langfristet gæld
Langfristet gæld 755,8 767,5 1.035,0 1.075,6 1.113,3
- heraf leasinggæld 52,6 56,4 268,2 273,9 269,2
Langfristet gæld pr. indbygger - Hjørring 11.370 11.421 11.670 15.824 16.473
Langfristet gæld pr. indbygger - Landsgens. 9.816 9.795 10.263 10.459 10.576

Likviditet

Gennemsnitlig likviditet 225,4 269,9 242,8 117,1 32,3

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Hjørring 3.391 4.077 3.692 1.789 495
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Landsgens. 4.071 4.580 4.526 4.731 5.031
Skatteudskrivning
Udskrivningsprocent kommuneskat 25,40 25,40 25,60 25,60 25,90
Grundskyldspromille 29,69 29,69 33,36 33,36 34,00
Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hjørring 132.047 131.525 139.084 143.006 145.978
Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Landsgens. 135.452 137.508 145.602 147.680 149.870
Indbyggertal 
Samlet indbyggertal (pr. 1. januar), heraf 66.473 66.178 65.767 65.405 65.295
0-6-årige 5.052 4.897 4.735 4.578 4.505
7-16-årige 8.575 8.338 8.221 8.045 7.966
17-66-årige 42.144 41.891 41.433 41.009 40.744
67+-årige 10.702 11.052 11.378 11.707 12.080
Procentandel af befolkning i hele landet 1,20 1,19 1,17 1,16 1,15
Kilde og noter
Kilde: Social og Indenrigsministeriets nøgletal og regnskabsdata.

Landsgennemsnit er ekskl. hovedstandsområdet. Sammenligningstal for 2015 er ikke endelige regnskabstal. 

Nøgletal vedrørende langfristet gæld er ekskl. lån til ældreboliger opgjort primo.  
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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 1.926,6 1.947,1

Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0
Finansielle anlægsaktiver 4.281,7 4.211,3

2 Aktier og andelsbeviser mv. 4.153,5 4.088,6
3 Langfristede tilgodehavender 126,7 124,4

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 1,5 -1,7
Anlægsaktiver i alt 6.208,3 6.158,4
Omsætningsaktiver 134,0 100,1
Varebeholdninger/-lagre 1,5 1,0

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 127,1 108,7
5 Kortfristede tilgodehavender 155,1 115,5
 Værdipapirer 20,1 18,5
6 Likvide aktiver -169,8 -143,6

- heraf Kontant- og bankbeholdning -366,9 -199,4
- heraf Obligationsbeholdning 197,1 55,8
Aktiver i alt 6.342,3 6.258,5

PASSIVER
7 Egenkapital -3.778,5 -3.685,5
8 Hensatte forpligtelser -697,0 -701,8
9 Langfristede gældsforpligtelser -1.541,5 -1.563,6

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -14,8 -14,7
10 Kortfristede gældsforpligtelser -310,4 -292,9

Passiver i alt -6.342,3 -6.258,5
 Kautions- og garantiforpligtigelser -1.526,4 -1.644,9
 Eventualforpligtigelser og -rettigheder -5,5 -16,0

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

Ultimo 2014 Ultimo 2015
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Regnskabsoversigt  
Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på udvalgs- og sektorniveau, herunder den 
detaljerede udvikling i driftsoverførslerne.  
 

Byråd -48,5 3.940,3 3.923,5 3.873,2 -50,2 -40,1 -73,1
Økonomiudvalget -21,0 470,0 460,0 442,2 -17,8 -15,1 -20,3
Administrativ organisation -17,6 393,3 412,0 398,2 -13,8 -11,1 -16,9
Politisk organisation -0,5 10,5 11,7 11,4 -0,3 0,0 0,0
Særlige udgifter og indtægter -2,3 38,5 7,3 3,4 -3,9 -3,1 -3,1
Erhverv, Turisme og profilering -0,5 12,9 13,6 13,3 -0,3 -0,3 -0,3
Redningsberedskabet -0,1 14,8 15,4 15,9 0,5 -0,6 0,0
Arbejdsmarkedsudvalget -0,7 888,3 879,6 877,9 -1,8 -2,4 -3,7
Forsørgelsesydelser 0,0 822,0 826,5 827,1 0,6 0,0 0,0
Beskæftigelsesindsats 0,0 55,8 42,0 39,3 -2,6 -2,4 -3,7
Specialundervisning for Voksne -0,7 10,5 11,2 11,4 0,3 0,0 0,0

Sundheds-, Ældre- og Handicapudv. -14,5 1.277,8 1.294,7 1.291,9 -2,8 -2,8 -8,4
Sikringsområdet 0,0 55,2 58,6 58,2 -0,4 0,0 0,0
Sundheds- og Ældreområdet -13,8 872,5 853,8 848,7 -5,1 -1,2 -5,4
Handicapområdet -1,5 350,1 383,3 384,7 1,5 -1,9 8,1
Social Tilsyn Nord 0,8 0,0 -1,0 0,2 1,2 0,3 0,3
Budgetstrategi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,4
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudv. -3,2 92,3 95,0 91,7 -3,2 -3,2 -3,6
Fritid og Kultur -3,2 92,3 95,0 91,7 -3,2 -3,2 -3,6
Teknik- og Miljøudvalget -4,9 133,4 126,3 119,8 -6,6 -2,2 -8,6
Forsyningsområdet 0,0 0,0 -1,5 -3,6 -2,1 0,0 0,0
Park og vej -2,7 140,4 137,0 133,6 -3,4 -1,1 -3,5
Byggeri og Ejendomme 3,1 -20,5 -22,6 -22,5 0,1 0,1 1,1
Natur og Miljø -2,4 11,8 11,6 10,3 -1,3 -1,3 -3,9
Landdistrikter -2,9 1,6 1,9 2,0 0,1 0,1 -2,3
Børne-, Skole- og Uddannelsesudv. -4,2 1.078,5 1.067,8 1.049,8 -18,0 -14,4 -28,5
Undervisning 6,3 587,2 574,5 569,6 -4,9 -5,1 -5,2
Dagtilbud -7,2 250,5 241,2 235,2 -6,0 -5,9 -14,1
Specialiseret område -3,4 213,0 225,4 218,5 -6,8 -3,3 -9,1
Faglig udvikling og konsultativ praksis 0,1 27,7 26,8 26,4 -0,3 0,0 0,0

Samlet overførsel til 2016 indeholder også overførsel tidligere på året ved ØK3-2015 på 33,0 mio. kr. 
Forklaring *: (+) = merforbrug/underskud , (-) = mindreforbrug/opsparet 

Budget-
afvigelse

Heraf 
overføres 
til 2016*

Samlet 
overførsel 
til 2016 *i mio. kr. 

Samlet 
overførsel 
til 2015*

 Vedtaget 
Budget  

Korrigeret 
budget 

2015
Regnskab 

2015
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