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Læsevejledning 
 
Hjørring Kommunes regnskab for 2021 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 
april 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 Indenrigs- og Boligministeriets 
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 
2021, herunder et retvisende billede af 
balancens poster ved udgangen af året.  
 
Hjørring, den 28. april 2022 
 
 
 
 
Søren Smalbro    /     Leif Johannes Jensen 
     Borgmester             Konstitueret Kommunaldirektør 

http://www.hjoerring.dk/
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Borgmesterens forord 
 
Hjørring Kommunes årsregnskab for 2021 
foreligger nu. I regnskabet kan du danne dig 
et indtryk af kommunens økonomiske 
situation og resultat for 2021.    
 
Ved budgetvedtagelsen for Budget 2021 blev 
der indgået en budgetaftale med en fornuftig 
balance i økonomien i 2021 og 2022.  
 
Men de grundlæggende udfordringer med 
øget udgiftspres afledt af demografi, stigende 
udgifter til forsørgelse og til de specialiserede 
områder kombineret med et vigende 
indtægtsgrundlag, giver behov for budget-
mæssige tilpasninger fra 2023 og frem. 
Denne opgave står det nye byråd foran ved 
det kommende arbejde med budget 2023 til 
2026.  
 
Regnskab 2021 er igen væsentligt påvirket af 
Covid både direkte og indirekte. Det er derfor 
positivt, at der er realiseret et driftsresultat på 
niveau med det vedtagne budget og vi er 
også nået i mål med at overholde 
servicerammen.  
 
Det samlede Covid-regnskab viser, at der i 
årets løb er afholdt Covid-merudgifter for 42,2 
mio. kr., som fuldt ud er finansieret af de 
midler byrådet har afsat til formålet. Covid-19 
har særligt belastet driftsøkonomien inden for 
SÆH-udvalget, hvor der også er opstået 
væsentlige rekrutteringsudfordringer i køl-
vandet af Covid-19.  
 
Det positive regnskabsresultat har også gjort 
det muligt at videreføre en Covid-pulje på 
11,1 mio. kr. til 2022. Denne pulje skal 
medvirke til at sikre en robust Covid-økonomi 
i 2022. Dette kombineret med en øget 
robusthed i driftsoverførslerne, hvor op-
sparingen er øget med 15,0 mio. kr. i 2022 til 
et niveau på 92,8 mio. kr.  
 
Det skal fremhæves, at Byrådet i 2021 har 
udnyttet overskydende likviditet til at forbedre 
den fremtidige driftsbalance ved at indfri 
afdrags-tunge likviditetslån for samlet 74,2 
mio. kr.  
 
 
 
 

 
På anlægssiden er der igen i 2021 realiseret 
et stort og flot anlægsprogram på brutto 
269,0 mio. kr. på trods af en overophedet 
byggebranche. Endvidere er der indgået 
væsentlige anlægsindtægter for samlet 44,7 
mio. kr. bl.a. fra salg af grunde og bygninger.  
 
Likviditetsmæssigt viser regnskabet en 
stigning i den gennemsnitlig likviditet fra 
236,6 mio. kr. til 408,1 mio. kr. Stigningen i 
likviditeten var forventet budgetmæssigt.  
 
Den ekstra likviditet ud over byrådets 
pejlemærke på 130 mio. kr. er af byrådet 
disponeret til at finansiere overgangen til at 
skabe driftsmæssig balance ved udgangen af 
2025. Forudsætningen for at nå i mål med 
dette er udmøntning af indlagte reduktions-
mål på 30 mio. kr. i 2023, 80 mio. kr. i 2024 
og 125 mio. kr. i 2025.  
 
Men alt i alt et positivt regnskabsresultat i en 
svær tid, som vi kan være tilfredse med. Og 
ikke mindst et robust udgangspunkt for de 
udfordringer vi står foran.  
 
Afslutningsvis ser jeg frem til samarbejdet 
med det nye byråd og særligt vil jeg gerne 
takke alle medarbejdere for en stor indsats i 
et svært Covid-år.  
 
God læselyst. 
 
Søren Smalbro 
Borgmester 
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Ledelsens årsberetning 
 
I dette afsnit beskrives og analyseres de væsentligste udviklingstendenser i regnskabets hovedtal.  
 
Tabel 1: Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 

Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget Regnskab

( i mio. kr. ) 2021 2021 2021
Det skattefinansierede område
Driftsindtægter -4.811,0 -4.762,4 -4.786,5 -24,1 -27,0 0,0
Skatter -3.129,5 -3.130,4 -3.131,0 -0,6 0,0 0,0
Tilskud og udligning -1.681,5 -1.632,0 -1.655,5 -23,5 -27,0
Driftsudgifter 4.515,2 4.596,3 4.490,4 -105,9 -92,8
Økonomiudvalget 581,6 637,6 568,9 -68,8 -42,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.191,0 1.169,4 1.161,1 -8,3 -1,9
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.504,0 1.527,9 1.531,6 3,7 -16,8
Teknik- og Miljøudvalget 147,8 138,0 133,1 -4,9 -11,3
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.090,7 1.123,4 1.095,7 -27,7 -20,5
Driftsresultat før finansiering -295,8 -166,1 -296,1 -130,1 -119,8 0,0
Renter (netto) 2,5 1,4 0,7 -0,8 0,0 0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -293,3 -164,6 -295,5 -130,9 -119,8 -11,1
Anlægsudgifter (netto) 175,1 346,7 224,3 -122,5 -123,6
Resultat af det skattefinansierede område -118,2 182,1 -71,2 -253,3 -243,4 -11,1
Resultat af forsyningsvirksomhed (renovationsordning) 0,0 0,0 -6,7 -6,7 0,0
Resultat i alt -118,2 182,1 -77,9 -260,1 -243,4 -11,1

Finansieringsoversigt
Låneoptagelse -51,0 -139,2 -139,2 0,0 0,0 0,0
Afdrag på lån 95,1 293,3 295,6 2,2 0,0 0,0
Finansforskydninger 52,4 -20,1 -80,0 -59,9 -13,4 -46,5
Kursregulering af likvide aktiver 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1
Finansielle poster i alt 96,6 134,0 78,5 -55,5 -13,4 -44,4

Ændring af likvide aktiver (+ = kasseforbrug) -21,6 316,1 0,6 -315,6 -256,8 -55,5
(-) foran beløb er lig indtægter eller overskud i resultatfelter 

Budget-
afvigelse

Heraf 
overførsel 

til 2022
Rest til 

Covid-pulje

 
 
Driftsresultat  
Regnskabet udviser et driftsoverskud på 
295,5 mio. kr. som er på niveau med det 
vedtagne budget.  
 
Et utroligt positivt resultat i et svært 
regnskabsår med fortsat væsentlige Covid-
påvirkninger både direkte og indirekte.  
 
Niveauet for driftsoverskuddet er i 2021 
ekstraordinært højt, da Hjørring Kommune 
har fået udbetalt dødsbobeskatning for 87,8 
mio. kr. I et normal-år udgør dødsboskatten 
under 1,0 mio. kr.  
 
På trods af væsentlige Covid-påvirkninger af 
driften viser regnskabet et samlet mindre 
forbrug i forhold til servicerammen på 4,4 
mio. kr.  
 
 
 
 

 
 
Byrådet valgte i efteråret bl.a. at tilføre 
bufferpuljen på 25 mio. kr. til kommune-
kassen for at afhjælpe presset på 
servicerammen. 
 
Med regnskabsresultatet kan der også 
videreføres en central Covid-pulje til 2022 på 
11,1 mio. kr. til sikring af robusthed i det 
kommende år.  
 
Sammenlignet med det korrigerede budget 
viser driftsregnskabet et mindre forbrug på 
130,9 mio. kr., som fuldt ud overføres og 
disponeres til følgende formål:  
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Tabel 2: Disponering af driftsresultat 

I mio. kr. 
Regnskab 

2021
Overførsel af midler til forventet negativ midtvejsregulering af 
indtægtsgrundlaget på overførselsområdet i 2022 finansieret af 
mindreforbrug inden for AUU

-20,0

Overførsel af bevilling til modregning i bloktilskud ved salg af 
ejerandele i HMN Naturgas I/S -7,0

Ordinære driftsoverførsler inden for gældende overførselsregler -92,8
Opsamling og overførsel af central Covid-pulje -11,1
I alt -130,9  
 
Driftsindtægter 
På indtægtssiden viser regnskabet en mindre 
indtægt på 24,5 mio. kr.  set i forhold til det 
vedtagne budget. Mindre indtægten kan i høj 
grad tilskrives, at Hjørring Kommune i 2021 
har tilbagebetalt 33,5 mio. kr. til staten. 
Tilbagebetalingen er sammensat af midtvejs-
regulering af indtægtsgrundlaget for 2021 og 
efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 
2020. Begge dele er i høj grad påvirket af de 
forbedrede beskæftigelsestal på landsplan. 
 
Omvendt blev den budgetterede modregning 
i bloktilskud efter salg af HMN Naturgas I/S 
på 9,7 mio. kr. udskudt til 2022 på grund af 
juridisk afklaring af afregningsgrundlaget. 
Modregningen er efterfølgende nedjusteret til 
7,0 mio. kr., som staten modregner i 
bloktilskuddet for 2022. Beløbet er derfor 
overført til 2022. 
 
De fortsatte forbedrede beskæftigelsestal på 
landsplan vil tilsvarende påvirke indtægterne i 
2022 og medføre en større tilbagebetaling af 
tilførte penge ved budgetforhandlingerne på 
overførselsområdet. Samlet set er der i 
regnskabet reserveret 20,0 mio. kr. til 
imødegåelse heraf. Beløbet er finansieret af 
mindre forbrug inden for AEU-udvalgets 
budget primært efter suspendering af 
beskæftigelsesindsatsen hen over vinteren 
og foråret. 
 
I forhold til det korrigerede budget udviser 
indtægtssiden en merindtægt på 24,1 mio. kr. 
og omtalte overførsel på 27,0 mio. kr. Den 
øgede overførsel er finansieret af yderligere 
mindre forbrug i regnskabet inden for AEU-
udvalget.  
  
 
 
 

 
 
Driftsudgifterne 
Udvalgenes driftsrammer udviser samlet set 
et mindre forbrug på 24,8 mio. kr. set i forhold 
til vedtaget budget.  
 
Driftsrammerne er i væsentlig grad påvirket af 
Covid-merudgifter, som i regnskabet er 
opgjort til netto 42,2 mio. kr. Covid- 
merudgifterne er fuldt ud finansieret af den 
centrale Covid-pulje.  
 
Regnskabet udviser også merudgifter til 
vintertjenesten på 8,1 mio. kr., da der har 
været et øget behov for snerydning og 
saltning i 2021.  
 
Til den modsatte side tæller mindre forbruget 
inden for AEU-udvalget med 20,0 mio. kr., 
kassetilførsel af bufferpulje på 25,0 mio. kr. 
og øvrige tiltag til sikring af servicerammen 
for 23,7 mio. kr.  
 
Driftsresultatet er også påvirket positivt af 
merrefusion fra staten til særligt dyre 
borgersager inden for serviceloven, som ikke 
var forventet budgetmæssigt.  
 
Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
regnskabsbemærkninger fra de enkelte 
udvalgsområder og regnskabsoversigt med 
specifikation af afvigelser på sektorniveau 
fremgår af side 13.   
 
   
Samlet Covid-regnskab 
Den samlede Covid-påvirkning af økonomien 
i 2021 og den videre opsamling af Covid-
midler til 2022 fremgår af nedenstående 
oversigt.  
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Tabel 3: Covid-regnskab 
I mio. kr. Beløb
Central Covidpulje, drift -47,3
Covidpulje, anlæg -6,0
Covidmidler i alt -53,3
Udmøntning til genstartshjælp, fagudvalgene mv. 28,2
Opgjorte yderligere merudgifter i regnskabet 33,8
Udvalgenes egenfinansiering -11,3
Restpulje -2,6
Øvrige mindreforbrug -8,5
Covidpulje 2022 -11,1  
 
Covid-regnskabet viser et restbudget på 2,6 
mio. kr. af de midler byrådet har bevilget til 
formålet bl.a. via tilførte midler fra staten.  
 
Efter tilførsel af yderligere mindre forbrug i 
driften på 8,5 mio. kr. kan der videreføres en 
central Covid-pulje på 11,1 mio. kr. til 2022. 
 
Samlet set er der afholdt Covid-merudgifter 
for 42,2 mio. kr. efter udvalgenes egen 
finansiering.  
 
Covid-19 har særligt belastet økonomien 
inden for SÆH-udvalgets drift, hvor der også 
er opstået væsentlige rekrutterings-
udfordringer i kølvandet af Covid-19. 
 
Af tidligere udmøntede Covid-midler viser 
regnskabet et restbudget på 8,5 mio. kr., som 
overføres til anvendelse i 2022. 
 
Den centrale Covid-pulje på 11,1 mio. kr. og 
øvrige overførsler skal medfinansiere 
forventede Covid-merudgifter i 2022 og 
bidrage til robustheden omkring Covid-
økonomien.  
 
 
Driftsoverførsler 
I det næste afsnit beskrives udviklingen i 
driftsoverførslerne. 
 
Tabel 4: Udvikling driftsoverførsler 

I mio. kr. 
Overførsel 

til 2021
Overførsel 

til 2022
Udvikling 

(+ = forbrug)
I alt -77,7 -92,8 -15,0
Økonomiudvalget -37,0 -42,3 -5,3
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalge -3,0 -1,9 1,2
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget -8,1 -16,8 -8,7
Teknik- og Miljøudvalget -10,9 -11,3 -0,5
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -18,8 -20,5 -1,8  
 
Ovenstående tabel viser fordelingen og 
udviklingen i driftsoverførsler på de enkelte 
udvalgsområder. Samlet set stiger 
overførslerne med 15,0 mio. kr. Stigningen 
kan primært henføres til Økonomiudvalget og 
SÆH-udvalget.  

 
Overførselsreglerne giver adgang til 
overførsel af overskud på maksimalt 3 
procent af budgettet og underskud på 
maksimalt 2 procent. Udenfor disse grænser 
ligger pulje- og projektmidler, hvor der 
ansøges om særskilt overførsel. 
 
Når der ses bort fra Borgerservice og Busdrift 
ligger alle overførte beløb inden for 
overførsels-adgangen. I forhold til 
Borgerservice og Busdrift er der overført 4 
procent af budgettet. Borgerservice kan 
henføres til behov for ekstra ressourcer til 
håndtering af overgangen til Mit-ID og 
Busdriften til det videre arbejde med grønne 
transportløsninger. 
 
Alt i alt ses der positive tendenser i 
driftsoverførslerne, da stigningen i niveauet 
giver en større robusthed i driften ikke mindst 
på områder, som har fået afviklet eller 
nedbragt underskud. Samlet set er overførte 
underskud faldet fra 3,9 mio. kr. til 1,4 mio. kr.  
 

 
 
 
Af de samlede driftsoverførsler på 92,8 mio. 
kr., kan 42,3 mio. kr. henføres til 
Økonomiudvalgets drift, svarende til 46 
procent af de samlede overførsler. Heraf 
vedrører 17,4 mio. kr. centrale puljer og 
flerårige projekter på IT-området, 
Økonomiudvalgets udviklingspulje og 
forsikringsbufferen. Disse puljer udmøntes 
over tid. 
 
Stigningen i driftsoverførslerne vil dog belaste 
økonomien fremadrettet i takt med forbruget, 
hvorfor der kan være behov for at temperere 
forbruget af hensyn til sikring af service-
rammen.  
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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. 
 
Byrådets pejlemærke for råderummet er 70,0 
mio. kr., som sammen med en gennemsnitlig 
årlig låneadgang på 30 mio. kr. sikrer 
finansiering af en anlægsramme på 100 mio. 
kr. uden brug af likviditet.  
 
Tabel 5: Driftsmæssigt råderum                     

I mio. kr. 
Regnskab 

2020
Regnskab 

2021 Sum
Resultat ordinær drift * -242,2 -295,5  
Ordinære afdrag på lån 92,7 102,1  
Driftsmæssig råderum -149,5 -193,4 -342,9
Netto anlægsinvesteringer 108,7 224,3  
Årets lånefinansiering -67,3 -139,2  
Likviditetspåvirkning -108,0 -108,3 -216,4
Forklaring: (-) = positiv likviditetsvirkning/positivt råderum 
*Ekskl. indfrielse af likviditetslån og indefrosne feriemidler.  
 
Oversigten i tabel 5 afspejler de positive 
regnskabsresultater i 2020 og 2021, som på 
forskellig vis har været ekstraordinært 
påvirket af Covid, overfinansiering af 
overførselsområdet og den særlige 
udbetaling af dødsboskat i 2021.  
 
Samlet set er der genereret ekstra likviditet 
på 216,4 mio. kr. over de to år efter 
finansiering af anlægsprogrammet. En del 
heraf er øremærket i de stigende 
driftsoverførsler over perioden. 
 
Byrådet har i løbet af 2021 udnyttet dele af 
den ekstra likviditet til indfrielse af 
afdragstunge likviditetslån for samlet 74,2 
mio. kr. Dette tiltag forbedrer driftsbalancen 
fremadrettet.  
 
 
Renter 
På rentesiden udviser regnskabet en samlet 
forbedring på netto 1,8 mio. kr. i forhold til det 
vedtagne budget og 0,8 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Forbedringen kan primært 
henføres til forskydning i indeksering af 
indefrosne feriemidler og kursregulering af 
obligationsbeholdning. 
 
 

Anlæg 
På anlægssiden er der også i 2021 realiseret 
et stort og flot anlægsprogram på brutto 
269,0 mio. kr. på trods af en overophedet 
byggebranche.  
 
Endvidere er der indgået væsentlige 
anlægsindtægter for samlet 44,7 mio. kr. bl.a. 
fra salg af grunde og bygninger.  
 
Samlet set udviser regnskabet et netto 
anlægsniveau på 224,3 mio. kr. 
 
Nogle af de væsentligste investeringer og 
projekter vedrører opførelsen af ny skole og 
børnehus i Vrå, udvidelse af Botilbuddet 
Aage Holms Vej, tilbygning køkkenområdet, 
brandsikring af plejecentre og botilbud, 
Børnehus i Hjørring Øst, Lægehus i Hirtshals 
samt generel renovering og vedligeholdelse 
af de kommunale bygninger og veje.  
 

 
 
Samlet set overføres der 123,6 mio. kr. til 
videreførelse og afslutning af igangværende  
projekter i 2022. Dette svarer til, at 
anlægsoverførslerne er nedbragt med 30,3 
mio. kr. i forhold til 2021. 
 
Indenrigs- og Boligministeriet meddelte 
tilbage i 2020 Hjørring Kommune Covid-
lånedispensation til fremrykning af anlægs-
projekter for samlet 64,9 mio. kr. 
Fremrykningen skulle stimulere aktiviteten i 
anlægsbranchen. Heraf blev 36,8 mio. kr. 
gennemført i 2020. De resterende 28,1 mio. 
kr. er nu afsluttet i 2021 og den endelige 
lånefinansiering vil ske i forbindelse med 
behandlingen af lånerammen for 2021.  
 
Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
anlægsoversigter med beskrivelse af status 
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på de enkelte projekter og anlægs-
overførslen. Dette gælder også særskilte 
anlægsregnskaber for afsluttede projekter 
over 2,0 mio. kr.  
 
 
Forsyningsvirksomhed 
Driften af kommunens renovationsordning 
viser et samlet overskud på 6,7 mio. kr.  
 
Resultatet af forsyningsvirksomheden samles 
op i en mellemregning med kommunen og 
området skal over tid ”hvile i sig selv”. 
 
Overskuddet i renovationsordningen bevirker, 
at kommunens tilgodehavende er faldet fra 
12,5 mio. kr. til 5,8 mio. kr.  
 
Tilgodehavendet er opstået efter de store 
investeringer i affaldssortering, hvor særligt 
de nedgravede løsninger er blevet meget 
populære. Her er tilbagebetalingstiden 15-17 
år inden udlægget fra kommunekassen er 
tilbagebetalt. 
 
Overskuddet i 2021 skal dog ses i 
sammenhæng med øget brugerbetaling og 
en lavere aktivitet med nedgravning af 
affaldssortering end forventet 
budgetmæssigt.  
 

 
Samlet resultat og finansiering 
Samlet set udviser regnskabet et marginalt 
kasseforbrug på 0,6 mio. kr. og dermed et 
samlet regnskab i balance på trods af Covid-
påvirkningen. I forhold til det vedtagne budget 
viser regnskabet et merforbrug 22,2 mio. kr., 
som i høj grad må tilskrives Covid.  
 
Finansieringsoversigten viser, at der er 
hjemtaget lån for samlet 139,2 mio. kr., som 

er 88,2 mio. kr. mere end forventet i det 
vedtagne budget og på niveau med det 
korrigerede budget. Stigningen i låneoptaget 
kan i høj grad henføres til de særlige Covid-
lån til fremrykning af anlæg og tilførsel af 
likviditet til håndtering af krisen. 
 
Afdragssiden viser et samlet afdrag på 295,6 
mio. kr., som er 200,5 mio. kr. mere end 
forventet i det vedtagne budget og 2,2 mio. 
kr. mere end det korrigerede budget. 
Stigningen i afdraget kan primært henføres til 
omtalte indfrielse af likviditetslån for 74,2 mio. 
kr. og ekstraordinær indfrielse af indefrosne 
feriemidler for samlet 120,8 mio. kr. bl.a. 
finansieret ved frigivelse af deponeringer efter 
salg af ejerandele i gasselskaber. 
 
Den endelige opgørelse af lånerammen for 
2021 behandles parallelt med regnskabet i 
byrådet, hvor der tages stilling til den videre 
disponering heraf. Heri vil den endelige 
finansiering af fremrykkede anlægsprojekter 
på 28,1 mio. kr. indgå.  
 
I forhold til posten finansforskydninger viser 
regnskabet væsentlige forskydninger både i 
forhold til vedtaget budget og det korrigerede 
budget. Posten indeholder primært finansielle 
poster uden bevillingsmæssig funktion i 
budgettet, herunder periodeforskydning 
mellem regnskabsårene.  
 
I det vedtagne budget udgjorde finans-
forskydninger 52,4 mio. kr., som primært var 
sammensat af 28,0 mio. kr. reserveret til 
likviditetstab efter statens overtagelse af 
opkrævning af ejendomsskat og budget-
terede deponeringer for 17,3 mio. kr. 
 
I årets løb er der frigivet deponeringer for 
samlet 48,7 mio. kr. til indfrielse af indefrosne 
feriemidler efter godkendelse i ministeriet. 
Deponeringerne kan henføres til udlodning af 
ejerandele i HMN GasNet P/S og HMN 
Naturgas I/S. Hertil kommer optagelse af ny 
deponering på 13,4 mio. kr. ved indgåelse af 
lejemål. 
 
Statens overtagelse af ejendomsskatte-
opkrævningen er fra statens side udsat til 
2024. Bevillingen på 28,0 mio. kr. er derfor i 
forbindelse med budgetlægningen for 2022 
overført til 2024. Hertil kommer forskydninger 
i betalings-strømmen omkring årets anlægs-
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aktivitet mv. og overførsel af grundkapital 
indskud og deponering for 13,4 mio. kr. til 
udbetaling i 2022.  
 

 
 
 
Balancen 
Balancen fremgår af side 12 og de 
væsentligste ændringer er beskrevet i 
nedenstående med uddybning i noterne til 
balancen, som er optrykt i Bind 2. 
 
På aktivsiden stiger værdien af de materielle 
anlægsaktiver med 23,8 mio. kr. direkte 
påvirket af det store anlægsprogram i 2021 
efter modregning af afskrivninger og 
ejendomme til videresalg. 
 
Omvendt falder værdien af aktier og 
andelsbeviser i de kommunale selskaber med 
19,8 mio. kr., som primært kan henføres til 
frasalg af ejerandele i HMN Naturgas I/S. 
 
Balancen viser også en stigning i værdien af 
fysiske aktiver til salg, som stiger med 36,6 
mio. kr. Værdistigningen kan henføres til, at 
flere kommunale bygninger er kommet på 
salgslisten.  
 
Det fremgår også af balancen, at kommunens 
obligationsbeholdning ved udgangen af 2021 

udgør 127,6 mio. kr. Den videre beskrivelse 
af likviditeten fremgår af næste side.  
 
Passivsiden viser samlet set, at kommunens 
egenkapital og indre værdi er øget med 264,2 
mio. kr. Denne forbedring kan især henføres 
til nedbringelsen af den langfristede gæld og 
regnskabsteknisk nedskrivning af pensions-
forpligtigelsen på tjenestemænd.  
 
Den langfristede gæld er samlet set faldet 
med 163,9 mio. kr. Det store fald er i høj grad 
påvirket af den beskrevne indfrielse af 
likviditetslån og delvis indfrielse af indefrosne 
feriemidler.  
 
De hensatte forpligtigelser falder med 128,3 
mio. kr. som følge af lavere fremskrivning af 
de fremtidige udbetalinger.  
 
De kortfristede gældsforpligtigelser stiger i 
regnskabet med 75,1 mio. kr. Stigningen kan 
primært henføres til det store anlægs-
program, hvor en større andel af regningerne 
først er indgået og afsluttet bogførings-
mæssigt efter årsskiftet.  
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Likviditet  
 
Figur 1: Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen  
 

Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 3. marts 2022
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Likviditetsgrafen viser en gennemsnitlig 
likviditet på 408,1 mio. kr. ved udgangen af 
2021, som udgør en samlet stigning på 171,5 
mio. kr. sammenlignet med året før.  
 
Stigningen i likviditeten kan i høj grad 
henføres til eftervirkning af overskuddet i 
regnskab 2020 på 104,1 mio. kr., udbetaling 
af dødsboskat på 87,8 mio. kr. i årets første 
måneder og øvrige finansielle forskydninger.  
 
Det realiserede niveau på 408,1 mio. kr. ved 
udgangen af 2021 ligger tæt op ad 
forventningen ved indgangen til budget-
lægningen for 2022. Her var forudsætningen 
en likviditet på 401,4 mio. kr. ved udgangen 
af 2021.  
 

Likviditet ud over byrådets pejlemærke på 
130 mio. kr. er ved budgetlægningen for 2022 
afsat til at finansiere overgangen til sikring af 
driftsmæssig balance ved udgangen af 2025, 
jf. beskrivelsen i borgmesterens forord.  
 
Det fremgår af figuren, at likviditetskurven 
topper i januar 2022 og knækker i 
nedadgående retning fra februar 2022 og 
frem.  
 
Den videre udvikling i 2022 afhænger i høj 
grad af den videre disponering af 
låneadgange for 2021 og 2022, niveauet for 
statens negative efterregulering af indtægts-
grundlaget i 2022 og i det hele taget 
udviklingen i årets forbrugsmønster omkring 
drift og anlæg.  
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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
Drift 2017 2018 2019 2020 2021
Driftsoverskud (mio. kr.) -194,7 -147,0 -51,5 -242,2 -295,5
Driftmæssigt råderum (mio. kr.) -113,7 -73,1 -76,2 -149,5 -193,4
Serviceudgifter (mio. kr.) 2.815 2.847 2.909 2.991 3.128
Serviceudgifter pr. indbygger - Hjørring 43.096 43.631 44.990 46.386 48.764
Serviceudgifter pr. indbygger - Landsgens. 41.851 42.528 43.198 44.454 45.807
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.) 141,7 163,3 184,5 159,2 237,6
Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Hjørring 2.170 2.502 2.853 2.469 3.704
Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Landsgens. 3.267 3.330 3.123 3.755 3.679
Langfristet gæld
Langfristet gæld ekskl. Ældreboliglån (mio. kr.)* 1.093,3 1.079,2 1.212,7 1.310,2 1.170,8
- heraf leasinggæld (mio. k r.) 254,0 251,7 246,3 239,8 229,2
- heraf gæld vedr. feriepenge  (mio. k r.) 70,1 209,8 90,6
Langfristet gæld pr. indbygger - Hjørring 16.754 16.689 18.806 20.424 18.250
Langfristet gæld pr. indbygger - Landsgens. 14.372 14.033 15.134 16.519 M
Likviditet
Årets forbrug af likviditet (- = tilgang af likviditet) -59,6 113,4 44,9 -104,4 0,6
Gennemsnitlig likviditet (mio. kr.) 251,5 261,1 161,7 236,6 408,1
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Hjørring 3.851 4.001 2.501 3.669 6.361
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Landsgens. 7.896 8.279 7.714 9.050 10.113
Skatteudskrivning
Udskrivningsprocent kommuneskat 25,90 25,90 25,90 26,10 26,10
Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hjørring 149.064 153.844 155.559 163.078 161.555
Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Landsgens. 165.392 170.856 173.106 177.510 178.476
Indbyggertal 
Samlet indbyggertal (pr. 1. januar), heraf 65.307 65.257 64.665 64.483 64.155
Andel af 0-5-årige 5,60 5,60 5,60 5,70 5,70
Andel af 6-16-årige 13,00 12,80 12,70 12,50 12,20
Andel af 17-66-årige 61,80 61,60 61,30 60,90 60,60
Andel af 67+-årige 19,50 20,00 20,40 20,90 21,50
Samlet indbyggertal i landet 5.748.691 5.781.107 5.805.991 5.822.679 5.839.955
Procentandel af befolkning i hele landet 1,14% 1,13% 1,11% 1,11% 1,10%
Kilde og noter
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet Kommunale Nøgletal samt  egne regnskabstal

* Stigning i langfristet gæld fra 2018 til 2019 kan henføres til låneomlægning. Stigning fra 2019 til 2020 kan henføres til optagelse gæld 
   vedr. feriepenge. Faldet fra 2020 til 2021 skyldes en større indfrielse af de indefrosne feriemidler. 

- "M": Det pågældende nøgletal mangler for året. Tallet bliver først offentliggjort senere.

- Landsgennemsnit sammenligningstal for 2021 er ikke endelige regnskabstal, men blot budgetal for 2021. Pga. Covid forventes det at 
landsgennemsnittet vil blive højere. 
- Nøgletal vedrørende brutto anlægsudgifter er ekskl. forsyning og ældreboliger.
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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 1.896,8 23,8 1.920,6

Finansielle anlægsaktiver 4.083,9 -39,2 4.044,8
2 Aktier og andelsbeviser mv. 3.954,8 -19,8 3.935,0
3 Langfristede tilgodehavender 116,9 -11,9 105,0

Udlæg vedr. renovationsordninger 12,5 -6,7 5,8
Mellemværende vedr. rottebekæmpelse -0,4 -0,7 -1,1
Anlægsaktiver i alt 5.980,7 -15,3 5.965,4
Omsætningsaktiver 231,0 62,8 293,8
Varebeholdninger/-lagre 1,6 0,1 1,7

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 101,0 36,6 137,6
5 Kortfristede tilgodehavender 120,4 19,3 139,7
 Værdipapirer 28,2 7,4 35,7
6 Likvide aktiver -20,2 -0,6 -20,8

- heraf Kontante beholdninger og indskud i banken -155,6 7,2 -148,4
- heraf Obligationsbeholdning 135,4 -7,8 127,6
Aktiver i alt 6.211,7 47,5 6.259,2
PASSIVER

7 Egenkapital -3.244,7 -264,2 -3.508,9
8 Hensatte forpligtelser -1.026,9 128,3 -898,6
9 Langfristede gældsforpligtelser -1.648,0 163,9 -1.484,1

Gæld skattefinansieret -860,6 9,6 -851,1
Gæld indefrosne feriemidler -209,8 119,2 -90,6
Gæld ældreboliger -337,7 24,4 -313,3
Gæld finansielt leasede aktiver -239,8 10,6 -229,2
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -18,0 -0,4 -18,4

10 Kortfristede gældsforpligtelser -274,1 -75,1 -349,2

Passiver i alt -6.211,7 -47,5 -6.259,2
Kautions- og garantiforpligtigelser -1.766,9 -19,5 -1.786,4
Eventualforpligtigelser og -rettigheder 4,1 -2,8 1,3
(-) foran et beløb er lig forpligtigelse, gæld eller positiv egenkapital  

Ultimo 2020 Ultimo 2021Bevægelse

 
 



 
 

13 
 

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

Byråd (ekskl. forsyningsområdet) 77,7 4.515,2 4.596,3 4.489,5 -106,8 -92,8 -14,0
Økonomiudvalget 37,0 581,6 637,6 568,9 -68,8 -42,3 -26,5
Administrativ organisation 32,0 474,4 523,0 489,6 -33,3 -30,9 -2,4
Politisk organisation 2,0 12,0 14,0 12,0 -2,1 -2,1 0,0
Erhverv, Turisme og profilering 0,2 11,0 11,3 10,5 -0,8 -0,7 -0,1
Kultur 2,0 53,4 59,2 55,7 -3,6 -3,4 -0,2
Budgetpuljer 0,7 30,9 30,1 1,0 -29,1 -5,2 -23,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 3,0 1.191,0 1.169,4 1.161,1 -8,3 -1,9 -6,4
Forsørgelsesydelser 0,0 1.050,1 1.059,1 1.054,3 -4,8 0,0 -4,8
Job- og ungeindsats 3,0 131,3 101,2 98,1 -3,0 -1,6 -1,4
Specialundervisning for Voksne 0,0 9,7 9,2 8,7 -0,5 -0,3 -0,2
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 8,1 1.504,0 1.527,9 1.531,6 3,7 -16,8 20,4
Administration og Service 0,5 45,6 44,2 43,8 -0,3 -0,6 0,3
Sundheds- og Ældreområdet 6,6 965,5 986,9 997,5 10,6 -14,8 25,4
Handicapområdet 0,1 492,9 496,0 490,5 -5,5 -0,2 -5,3
Social Tilsyn Nord 0,8 0,0 0,8 -0,2 -1,1 -1,1 0,0
Teknik- og Miljøudvalget 10,9 147,8 138,0 132,2 -5,7 -11,3 5,6
Park og vej ** 0,0 129,9 109,3 113,8 4,5 -1,1 5,6
Byggeri og Ejendomme 0,7 3,3 3,9 3,3 -0,6 -0,6 0,0
Natur og Miljø 6,8 12,8 19,6 13,9 -5,7 -5,7 0,0
Landdistrikter 3,3 1,8 5,1 1,2 -3,9 -3,9 0,0
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 18,8 1.090,7 1.123,4 1.095,7 -27,7 -20,5 -7,2
Undervisning 6,9 569,7 580,3 565,6 -14,7 -10,1 -4,6
Dagtilbud 7,1 259,4 260,6 258,2 -2,4 -4,1 1,6
Børne- og familieområdet 4,2 220,9 237,1 228,6 -8,5 -3,0 -5,5
Fritid 0,6 40,8 45,5 43,4 -2,1 -3,3 1,2

Forsyningsområdet *** 0,0 0,0 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -5,9

Budget-
afvigelse *

Heraf 
overføres 
til 2022 *

Rest-
afvigelse

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

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

(i mio. kr.) 

Samlet 
overførsel 

til 2021

 Vedtaget 
Budget  

2021

Korrigeret 
budget 

2021
Regnskab 

2021

Forklaring **: -0,9 mio. kr. under sektor Park og Vej er omfattet af forsyningsområdet.
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