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ÅRSBERETNING 
 

SAMLET REGNSKABSRESULTAT  
 
Resultat af ordinær drift og det skattefinansierede område 
Resultatet af den ordinære drift viser forskellen mellem årets ordinære driftsudgifter og årets driftsindtægter i 
form af skatter og tilskud. Det skattefinansierede område viser forskellen mellem kommunens 
skattefinansierede udgifter og indtægter.  
 
Regnskabsopgørelse 

 
 
 
Samlet set viser regnskab 2017 et overskud på den ordinære drift på 93,4 mio.kr. 
 
I det oprindelige budget 2017 blev der budgettet med et overskud på den ordinære drift på i alt 26,6 mio.kr. 
derudover blev der på driften budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio.kr. – samlet set et budgetteret 
overskud på 51,6 mio.kr. 
 
De væsentligste årsager til forskellene mellem oprindelig budget og regnskab 2017 er følgende; 

• I finansloven for 2017 blev der oprettet en ny særtilskudspulje, hvor Brønderslev Kommune blev 
tilgodeset med 11,2 mio.kr. Derudover blev der forventet en større midtvejsregulering af 
beskæftigelsestilskuddet som ikke blev effektueret. Samlet set et mindreforbrug/merindtægt på ca. 
20 mio.kr. 

• På de beskæftigelsesrettede udgifter og øvrige overførselsudgifter er der samlet set et 
mindreforbrug på ca. 26 mio.kr. som primært skyldes lavere ledighed. 

• På området vedrørende udlændinge har der været en mindre tilgang en forudsat, hvilket har betydet 
et mindreforbrug på ca. 17 mio.kr. 

• På Ældreområdet har udfordringen i 2017 primært været på området vedrørende Frit Valg, hvilket 
har betydet et merforbrug på ca. 10 mio.kr 

• På det samlede børne og ungeområde er der merforbrug på ca. 10 mio.kr. som er fordelt med ca. 7 
mio.kr på udsatte børn og unge og ca. 3 mio.kr. på UngeCenter. 

 
Anlægsudgifterne er 25,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 17,8 
mio. kr. til budget 2018. 
 
Resultatet af det skattefinansierede område viser i regnskabet et overskud på 64,4 mio.kr mod det 
oprindelige budgetterede underskud på 1,7 mio.kr. - når der korrigeres for puljen til overførsler, blev der 
budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 23,3 mio.kr. De væsentligste forskelle er 
specificeret ovenfor. 
 
Der er i årets løb givet en række tillægsbevillinger, der har betydning for driftsresultatet: 

• Økonomisk decentralisering (overført fra 2016 til 2017) 27,4 mio. kr.  
• Budgetopfølgning 3 (driftsudgifter) -13,1 mio. kr.  

                                                                                        
1.000 kr.

Oprindeligt 
Budget

2017

Korrigeret 
budget

2017

Regnskab
2017

Afvigelse
2017 Overførsel 2018

Indtægter (skatter, tilskud og udligning m.m.) -2.279.906 -2.301.533 -2.301.455 -78 0

Driftsudgifter i alt (service- og overførselsudgifter) excl. 
affald 2.246.426 2.242.806 2.205.011 37.795 35.763

Renter og kursregulering 6.852 3.748 3.019 729 0

Resultat ordinær drift i alt -26.628 -54.979 -93.425 38.446 35.763

Anlæg 28.391 54.408 28.987 25.421 17.774

Resultat skattefinansierede områder i alt 1.763 -571 -64.438 63.867 53.537

Forsyningsvirksomhed (affald) -3.429 3.429 0

RESULTAT I ALT 1.763 -571 -67.867 67.296 53.537
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• Budgetopfølgning 3 (indtægtssiden) -29,8 mio. kr.  
 
 
Nøgletal for ordinær drift 

År 
Mio. kr. 

Ordinær drift 
-=overskud 

Anlægsniveau Resultat af skattefinan- 
sieret omr. -=overskud 

2014 -20,4 53,5 33,1 
2015 -20,6 46,5 25,9 
2016  -83,3 28,9 -54,5 
2017  -93,4 28,9 -64,4 
2018 (budget) -45,5 29,3 8,8 

 
I henhold til Brønderslev Kommunes ”Økonomisk politik”, der blev godkendt i Byrådet den 21. marts 2012, er 
der følgende økonomiske mål: 

• Kommunens driftsresultat skal vise et overskud, som kan finansiere det ordinære anlægsbudget 
• Overskuddet på driften skal på sigt muliggøre skattefinansierede anlægsudgifter excl. jordforsyning 

på et niveau der svarer til 1% af kommunens udskrivningsgrundlag. 
• Resultatet af drift og anlæg skal som minimum være i balance. 
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Regnskabsoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 1.000 kr.
Oprindeligt 
budget 2017

Korrigeret 
budget 2017 Forbrug 2017 Afvigelse Overførsel til 

2018

Serviceudgifter i alt 1.578.044 1.604.135 1.575.672 28.462 35.763

  Økonomiudvalget 353.437 335.660 329.326 6.333 9.599

Politisk virksomhed m.m. 14.603 15.855 13.115 2.740 2.512

Administration 192.304 196.754 197.434 -680 2.133

Forsikring, beredskab og bygninger 72.389 76.167 73.785 2.382 1.264

IT 32.830 36.484 35.005 1.479 1.479

Puljer 41.310 10.399 9.987 412 2.211

Børne- og Skoleudvalget 526.726 554.211 537.409 16.802 13.221

Skoler og undervisnig 320.262 339.041 327.150 11.891 10.894

Dagtilbud 131.524 132.949 128.619 4.330 1.966

Udsatte børn og unge 74.940 82.221 81.640 581 361

Fritids- og Kulturudvalget 53.888 58.757 55.366 3.391 3.161

Fritid, kultur og bibliotek 53.888 58.757 55.366 3.391 3.161

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 102.754 102.174 101.753 421 764

Beskæftigelse og kontante ydelser 710 55 38 17 0

UngeCenter 102.044 102.119 101.715 403 764

Ældreomsorgsudvalget 288.239 302.046 295.059 6.988 8.870

Ældreomsorg 288.239 302.046 295.059 6.988 8.870

Social- og Sundhedsudvalget 190.258 187.659 190.441 -2.782 1.534

Sundhed 38.930 43.293 41.282 2.011 1.675

Socialpsykiatri, handicap og misbrug 151.329 144.366 149.159 -4.793 -141

Teknik- og Miljøudvalget 62.742 63.628 66.319 -2.691 -1.386

Vej og Park 40.240 40.767 41.936 -1.169 163

Kollektiv trafik, miljø m.m. 22.502 22.862 24.383 -1.522 -1.549
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De væsentligste mer- og mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget kan hovedsageligt henføres 
til følgende: 
 
- Politikområde 101 Politisk virksomhed: Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. – som bland andet skyldes et 

mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. valg samt et mindreforbrug 0,8 mio. kr. vedr. underskudsgarantien i 
Udviklingsparken, derudover er der mindreforbrug på Økonomiudvalgets udviklingspuljer. 

 
- Politikområde 103 Forsikring, beredskab og bygninger: Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som 

primært kan henføres til færre på serviceområderne på 1,1 mio. kr. og øgede huslejeindtægter på 0,9 
mio.kr.      

 
- Politikområde 301 Skoler og undervisning: Mindreforbruget på 11,9 mio. kr. kommer primært fra områder 

med Økonomisk decentralisering, hvor der overføres 10,9 mio. kr. til 2018. Derudover har der været færre 
udgifter til området vedr. Specialpædagogisk bistand fra Taleinstituttet. 

 
- Politikområde 302 Dagtilbud: Området viser samlet et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. 

skyldes færre børn i dagplejen.  
 

- Politikområde 401 Fritid, kultur og bibliotek: Ud af overskuddet på 3,4 mio. kr. kommer de 3,3 mio. kr. fra 
overførsel af bevilgede midler/projekter fra Kulturpuljen, Kunstfonden og øvrige projekter. Desuden er der 
overførsel af midler til afregning af lokaletilskud. 

 
- Politikområde 501 Beskæftigelse og kontante ydelser: Der er på området et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. 

som primært skyldes færre udgifter til A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, aktivitetsindsats forsikrede 
ledige. Udviklingen i forhold til den politisk godkendte kontanthjælpsstrategi, som varer til udgangen af 

I 1.000 kr.
Oprindeligt 
budget 2017

Korrigeret 
budget 2017 Forbrug 2017 Afvigelse Overførsel til 

2018

Øvrig drift i alt 668.382 638.671 625.910 12.761 0

Økonomiudvalget 39 0 0 

Forsikring, beredskab og bygninger 39 0 0

Børne- og Skoleudvalget 3.308 3.895 3.735 160 0

Dagtilbud -1 -1 -86 85 0

Udsatte børn og unge 3.309 3.895 3.821 74 0

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 524.251 493.036 480.916 12.120 0

Beskæftigelse og kontante ydelser 439.444 419.214 406.181 13.033 0

UngeCenter 55.611 63.602 62.500 1.102 0

Udlændinge 29.195 10.220 12.234 -2.014 0

Ældreomsorgsudvalget 27.169 28.899 31.022 -2.123 0

Ældreomsorg 27.169 28.899 31.022 -2.123 0

Social- og Sundhedsudvalget 113.393 112.620 113.464 -845 0

Sundhed 116.867 115.023 116.189 -1.166 0

Socialpsykiatri, handicap og misbrug -3.474 -2.404 -2.725 321 0

Teknik- og Miljøudvalget 222 222 -3.227 3.449 0

Kollektiv trafik, miljø m.m. 222 222 202 20 0

Brugerfinansierede områder -3.429 3.429 0

Driftsudgifter i alt 2.246.426 2.242.805 2.201.582 41.223 35.763
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2018, viser, at Brønderslev Kommune er under regionalt niveau både på kontanthjælp og 
uddannelseshjælp.   

 
- Politikområde 601 Ældreområdet: Viser et mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr. som hovedsageligt kan 

henføres til en mindre indtægt på 1,1 mio. kr. vedr. refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager, et 
mindreforbrug på pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede på ca. 3,7 mio. kr. samt et mindreforbrug 
på Hjælpemidler på 1,7 mio. kr.    

 
- Politikområde 702 Socialpsykiatri, handicap og misbrugsområdet: Området viser på myndighedsområdet 

et mindreforbrug på 1,7 mio.kr - det er primært på områderne vedr. §108 længerevarende botilbud, 
misbrugsbehandling, BPA og støttetimer. På udføreområdet er det et merforbrug på 5,8 mio.kr. hvilket 
primært skyldes tomgang.  

 
I afrapporteringen for det enkelte politikområde er der nærmere redegjort for afvigelser mellem budgettet og 
regnskabet.  
 
 

SERVICERAMME OG SANKTIONSLOVGIVNING  
 
Brønderslev Kommunes serviceramme for 2017 svarer til kommunens oprindeligt budgetterede 
serviceudgifter. Brønderslev Kommune har overholdt servicerammen for 2017: 
 

i 1.000 kr.  
Serviceudgifter (regnskab 2017) 1.575.672 
Serviceramme (budget 2017) 1.578.044 
Mindreforbrug  -2.372 

 
Serviceudgifterne i regnskabet er dermed 2,4 mio. kr. mindre end de oprindeligt budgetterede 
serviceudgifter.  
 
Også for 2017 gælder, at en regnskabssanktion i forhold til overholdelse af det aftalte niveau for 
serviceudgifter udløses, hvis kommunernes samlede serviceudgifter overskrider aftaleniveauet. 
Regnskabssanktionen er 60% individuel og 40% kollektiv. Modregning sker ved et træk i bloktilskuddet 
ultimo efterfølgende år. 
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ANLÆG  
 
Til de skattefinansierede anlægsarbejder var der i budget 2017 afsat 28,4 mio. kr. De samlede udgifter blev 
29 mio. kr. I forhold til årets oprindelige anlægsbudget samt overførsler på anlægsarbejder fra tidligere år, er 
der et mindre forbrug på 25,4 mio. kr. inklusiv jordforsyning.  
Jordforsyning er gjort op i oversigten ”Overførsel til 2018 af ikke forbrugte anlægsmidler” på politikområde 
802.  
 
Der overføres i alt 17,8 mio. kr. til 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i 1.000 kr. Oprindeligt 
budget 2017

Korrigeret 
budget 2017 Forbrug 2017 Afvigelse Overførsel til 

2018

Økonomiudvalget 15.691 31.315 9.174 22.141 12.925

Politisk virksomhed 1.500 4.812 254 4.558 4.557

Forsikring, beredskab og bygninger 14.191 21.876 8.920 12.956 3.741

Puljer 4.627 0 4.627 4.627

Børne- og Skoleudvalget 0 1.252 1.084 168 173

Skoler og undervisning 272 99 173 173

Børnepasning 980 985 -5

Fritids- og Kulturudvalget 1.000 886 859 27 27

Fritid, kultur og bibliotek 1.000 886 859 27 27

Social- og Sundhedsudvalget 0 -375 0 -375 350

Socialpsykiatri, handicap og misbrug -375 -375 350

Teknik- og Miljøudvalget 11.700 21.331 17.869 3.462 4.299

Vej og Park 9.800 13.546 12.698 848 847

Kollektiv trafik, miljø m.m. 1.900 7.785 5.171 2.614 3.452

Anlæg i alt 28.391 54.409 28.986 25.423 17.774
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SKATTER, UDLIGNING OG TILSKUD  
 
Brønderslev Kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de deraf følgende indtægter i 
skatter, tilskud og udligning.  
 

i 1000 kr. 
Oprindeligt 
budget 2017 

Korrigeret 
Budget 2017 

Regnskab 
2017 

Afvigelse 
2017 

Tilskud og udligning -774.192 -794.244 -794.268 20 

Udligning/generelle tilskud - efterregulering   -834  -834 4 

     

Skatter -1.505.714 -1.506.472 -1.506.601 130 
Indtægter i alt -2.279.906 -2.301.550 -2.301.703 154 

 
De samlede indtægter vedr. tilskud og udligning i 2017 var på 795,10 mio. kr., i forhold til de budgetterede 
indtægter på i alt 774,19 mio. kr. Afvigelse mellem oprindeligt budget og regnskab på ca. 20,91 mio. kr. 
skyldes et mindreforbrug vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 8,80 mio. kr. Samt tilskud 
fra den nye særtilskudspulje til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, 
strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer – Brønderslev Kommunes andel af særtilskudspuljen 
var på 11,21 mio. kr. Ændringerne blev indarbejdet ved budgetopfølgning 3 – pr. 30.09.17.  
 
De samlede skatteindtægter i 2017 var på 1.506,6 mio. kr., hvoraf indtægten primært kommer fra beskatning 
af indkomst, dernæst er de væsentligste indtægtskilder grundskyld og selskabsskat. I forhold til det 
korrigerede budget på i alt 1.506,5 mio. kr., viser regnskab 2017 en afvigelse på ca. 0,1 mio. kr. 
 
 

RENTER OG LÅN  
 
Renter  
Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 blev budgettet på kommunens kapitalforvaltningsaftale 
forhøjet med 0,8 mio. kr., idet der forventes et større afkast. Herudover blev renteindtægterne forhøjet med 
0,3 mio. kr., hvilket skyldes et større afkast i garantiprovision end forudsat i det oprindelige budget. 
 
På grund af faldende renteudgifter, som følge af den fortsat lave rente samt lavere renteudgifter i forbindelse 
med tilbagebetaling af grundskyld, blev budgettet hertil reduceret med 0,4 mio. kr.    
 
Afdrag på lån 
Der har i regnskabet for 2017 været afholdt udgifter til afdrag på lån for 39,3 mio. kr. – hvilket er på niveau 
med det korrigerede budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, blev der flyttet et budget på 
1,2 mio. kr. på 2 lån vedr. Brønderslev Hallen fra kommunens status til tilskudsområdet under Fritid og 
Kultur. Dette skyldes en instruks fra BDO i forbindelse med revision af årsregnskab 2016. Det korrigerede 
budget ender herefter på 39,3 mio. kr.   
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Låneoptagelse 
Brønderslev Kommune har foretaget følgende låneoptagelse vedrørende regnskabsår 2017: 
 

Låneområde                                                      
     i mio. kr. 

Låneramme*  Budgetteret  
udnyttet 

Optaget lån 

Det ordinære anlægsområde 10,000 10,000 10,000 
Investeringer med dokumenteret  
Effektiviseringspotentiale 

2,925 0 1,262 

Energibesparende foranstaltninger (inkl. ESCO) 0 4,900 3,036 
Byfornyelse/Sanering 0 0 0,250 
Arealerhvervelse 0 0 0,723 
Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede  
Kommuner 

22,000 22,000 22,000 

I alt låneoptagelse vedr. 2017 34,925 36,900 37,271 
* Lånerammen er et udtryk for det lånetilsagn Brønderslev Kommune modtog fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo 
august 2016 på baggrund af fremsendte låneansøgninger.  
 
Lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner på 22,0 mio. kr., blev optaget i december 2017. 
Det er et krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at lånet skal optages i det år, hvortil lånetilsagnet er 
givet. 
 
Øvrige lån på i alt 15,271 mio. kr., er optaget i marts 2018, da de endelige anlægsudgifter for 2017 her er 
opgjort.  
 
I regnskabsår 2017 er der i alt optaget lån for et beløb på kr. 35,028 mio. kr.  
22,0 mio. kr. vedr. styrkelse af likviditet som kan aflæses i tabellen ovenfor. Derudover er der optaget lån for 
13,028 mio. kr. som vedr. lånerammen for regnskabsår 2016 men lån er optaget i marts 2017. 
 
 

GÆLD  
 
Den langfristede gæld udgør 638,7 mio. kr. ultimo 2017. Gælden er i årets løb afdraget med 22,1 mio. kr.  
 
Nøgletal for langfristet gæld: 

År 
I mio. kr. 

Langfristet gæld 
(9.55.63-79) 

2013 544,7 
2014 601,7 
2015 629,9 
2016 660,8 
2017 638,7 

Note: Den langfristede gæld er i opgjort inklusiv leasingforpligtelser. I 2017 udgjorde dette 7,5 mio. kr.  
 
 

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER  
 
Forsyningsområderne: varme, vand og spildevand er selskabsdannet med virkning fra 01.01.2007.  
Egenkapitalen for Brønderslev Forsyning A/S udgjorde ved seneste opgjorte regnskab (2016) 909,3 mio. kr. 
imod 906,7 mio. kr. året før.  
 
Affaldshåndteringen, der administreres af kommunen, gav i 2017 et mindreforbrug på 3.428.750 kr. 
Mindreforbruget skyldes hovedsagligt færre omkostninger på dagrenovationsordningen samt 
genbrugspladsordningen.  
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FINANSIERINGSOVERSIGT  
 
Nedenfor er oversigt over Brønderslev Kommunes likvide beholdning pr. 31. december 2017. 

 
 
 
Likviditet  
Brønderslev Kommunes likviditet pr. 31. december 2017 viser en positiv beholdning på 108,3 mio. kr., hvilket 
er en forøgelse på 74,6 mio. kr., sammenlignet med ultimo 2016.  
 
Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet udgjorde 161,8 mio. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 61,4 mio. 
kr. i forhold til 2016.  
 
Den gennemsnitlige likviditet i 2017 svarer til 4.457 kr. pr. indbygger. Økonomi- og Indenrigsministeriet 
anbefaler, at likviditeten som minimum udgør 2.000-3.000 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 72-109 mio. kr. i 
Brønderslev Kommune.  
 
Nøgletal for kassebeholdningen 

År 
I mio. kr. 

12 måneders gennemsnit 

2012 52,1 
2013 43,6 
2014 64,6 
2015 58,8 
2016 100,4 
2017 161,8 

 
Af Brønderslev Kommunes økonomiske politik, der senest blev godkendt i Byrådet d. 21. marts 2012, 
fremgår at kassebeholdningen gerne skal udgøre 3% af kommunens samlede bruttoudgifter, eller ca. 80 mio. 
kr.   
 
 
  

I 1.000 kr. 
Korrigeret budget 

2017 Primosaldo 2017 Forbrug 2017
Ulstimosaldo 

2017 Forbrug 2016

Likvid beholdning primo ( Funktion 9.01 - 9.11) 33.814

Tilgang af likvide aktiver:

Årets resultat ( fra Regnskabsopgørelsen ) -572 -67.867 67.296
Låneoptagelse m.v. ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, 
Dranst 7 ) -36.900 -35.028 -1.872

Balanceforskydninger m.v. (8.25.12 - 8.52.62) 1.140 -11.341 12.481

Tilgang af likvide aktiver i alt -36.332 -114.236 77.905

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6 ) 39.289 39.296 -8

Likvid beholdning ultimo ( Funktion 9.01 - 9.11 ) 108.397
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BALANCE 
 

 
*) heri gæld vedrørende:   
ældreboliger: -59.127 -56.477 
leasingforpligtelser -9.783 -7.558 
**) Heri feriepengeforpligtelse o.lign. -153.311 -145.643 
Note:   
Indskud i Landsbyggefonden (funktion 9.24) udgør: 74.710 76.198 

   
Reguleringsbeløbet på 5.223.000 kr. vedr. arbejdsskadeforsikring for 2017 er ikke omkonteret i regnskab   
2017, men er lavet som primosaldokorrektion i 2018.   

 

i 1.000 kr. 2016 2017
AKTIVER Ultimo Ultimo
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 818.638 806.199
Immaterielle anlægsaktiver 0 0
Finansielle anlægsaktiver 1.027.630 1.038.986
Finansielt udlæg, Forsyningsvirksomhederne -5.888 -9.317
Anlægsaktiver i alt 1.840.380 1.835.868

Omsætningsaktiver
Fysiske anlæg til salg 67.737 66.715
Omsætningsaktiver, varebeholdninger 0 0
Tilgodehavender 93.942 76.269
Værdipapirer 7.182 7.048
Likvide beholdninger 33.814 108.397
Omsætningsaktiver i alt 202.674 258.429

0
AKTIVER I ALT 2.043.054 2.094.297

PASSIVER Ultimo Ultimo
Egenkapital
Balance for takstfinansierede fysiske aktiver 0 0
Balance selvejende institutioners fysiske aktiver -1.785 -1.314
Balance, skattefinansierede fysiske aktiver i øvrigt -866.905 -853.830
Balance, reserve for opskrivninger -17.684 -17.771
Balance for øvrige statusposter 3.979 -108.896
Egenkapital i alt -882.396 -981.811

Gældsforpligtelser
Hensatte forpligtelser -179.372 -161.602
Langfristede gældsforpligtelser *) -660.836 -638.743
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -2.492 -2.842
Kortfristede gældsforpligtelser **) -317.958 -309.299
Gældsforpligtelser i alt -1.160.658 -1.112.486

PASSIVER I ALT -2.043.054 -2.094.297
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OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER 
 
Brønderslev Kommune har i 2017 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. 
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REGNSKABSPRAKSIS  
 

REGNSKABSPRAKSIS 
 
Generelt 
Brønderslev Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og inden for rammerne af de 
retningslinjer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for 
kommuner.  
 
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.  
Samtlige udgifter finansieres under ét af samtlige indtægter (centralisationsprincippet). 
 
Generelt har Brønderslev Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering 
af indtægter og udgifter. 
 
I øvrigt skal Økonomi- og Indenrigsministeriets særlige regler for kontering og regnskabsaflæggelse 
iagttages. 
 
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabsparksis som sidste år. 
 
 
God bogføringsskik 
Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.  
 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som, hvad der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige 
og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. 
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Det kommunale budget- og regnskabssystem og 
øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af 
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og 
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er 
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. 
 
 

DRIFTSREGNSKABET 
 
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører. 
 
Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet 
af supplementsperioden, der slutter den 31. januar i det nye regnskabsår. 
 
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.  
 
Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms.  
 
 
Bemærkninger til regnskabet 
Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet for hvert politikområde, hvor der er driftsudgifter, vedrørende 
væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.  
 
Derudover udarbejdes der bemærkninger til de budgetaftalepunkter, der blev aftalt og fremgik af årets 
budgetaftaletekst.  
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VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE 
 
Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede 
værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab 
o.l. 
 
Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen.  
 
Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. 
januar og registreres via resultatopgørelsen. 
 
 

TILGODEHAVENDER 
 
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
 
 

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER 
 
Finansielle gældsposter indregnes til restgæld opgjort til kursværdi. 
 
 

MOMS 
 
Næsten alle udgifter er eksklusive moms, idet momsudgifterne refunderes via en særlig 
momsrefusionsordning eller indgår i et momsregnskab. 
 
 

EVENTUALFORPLIGTELSER, HERUNDER AFGIVNE GARANTIER 
 
Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i en fortegnelse til årsregnskabet. 
 
 

ANLÆGSAKTIVER 
 
Generelt for anlægsaktiver 
For både materielle og immaterielle aktiver gælder følgende: 
- Aktivet forventes anvendt i flere år (dvs. at brugstid/levetid udgør mere end 1 år). 
- Aktivets værdi kan måles pålideligt. 
- Der anvendes en bagatelgrænse på 100.000 kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket. 
- Der afskrives fuldt ud i ibrugtagningsåret. 
- Ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, 

finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale. 
 
 
Afskrivningsgrundlag mv. 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen 
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til at blive taget i brug. 
 
Restværdier (scrapværdi) under 50.000 kr. registreres ikke. Negative restværdier - hvilket for eksempel er 
udgifter til bortskaffelse/reetablering - skal kun registreres i anlægskartoteket som en note. Der må ikke 
registreres restværdi for immaterielle anlægsaktiver. 
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Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser vedrørende anskaffelser før 2007: 
- Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1. 

januar 2004. Tilbygninger, ombygninger og forbedringer afsluttet før 2003 forudsættes indeholdt i 
vurderingen pr. 1. oktober 2003. Bygningsværdierne indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1. januar 2004. 
Uanset om disse tidligere har været nedskrevet til 0 eller til under 100.000 kr. medtages disse i 
åbningsbalancen med ny afskrivningsperiode. 

- Øvrige grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til kostpris. 
- Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en bogført 

værdi pr. 31. december 2006 på mindst 100.000 kr.  
 
Forbedring og vedligeholdelse 
Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et givent aktiv tillægges kun aktivets værdi hvis: 
- Beløbet overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
- Levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. 
Begge betingelser skal være opfyldt før udgiften tillægges aktivets værdi. 
 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Ikke operative aktiver som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål 
samt infrastrukturelle aktiver som for eksempel veje værdiansættes ikke. 
 
Billedkunst, andre kunstværker, historiske samlinger og lignende indregnes ikke i balancen, da der ikke kan 
fastsættes nogen pålidelig værdi herfor. 
 
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: 
- Aktiver under udførelse. 
- Grunde. 
- Grunde og bygninger bestemt til videresalg. Disse skal fremgå af en særskilt regnskabspost under 

omsætningsaktiver, når der foreligger en politisk beslutning om at de pågældende grunde og bygninger 
skal sælges. 

 
 
Afskrivningernes størrelse 
Der foretages lineære afskrivninger i procent af afskrivningsgrundlaget baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider: 
 
Bygninger: 
- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme m.m. 50 år. 
- Øvrige bygninger (skoler, daginstitutioner m.m.) 30 år. 
- Diverse bygninger (kiosker, pavilloner m.v.) 15 år. 
- Indretning af lejede lokaler: 10 år eller over lejekontraktens varighed. 
 
Tekniske anlæg: 
- Øvrige anlæg 30 år. 
- Maskiner (sneplove, fejemaskiner, asfalts-, beton og mørtelmaskiner, udstyr til affaldshåndtering, elektriske 

motorer/maskiner, maskiner til storkøkkener, beskyttede værksteder o.l.) 15 år. 
- Specialudstyr (laboratorieudstyr o.l.) 10 år. 
- Transportmidler (større lastbiler, busser, påhængsvogne, personbiler og handicapbiler) 8 år. 
 
Inventar, IT m.v.: 
- IT (IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere) 3 år. 
- Inventar (kontorinventar samt inventar på institutioner) 5 år. 
- Driftsmateriel (el- og vvs, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år. 
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Øvrige: 
- Investeringer til indretning i lejede lokaler samt installationer i disse skal afskrives over 10 år eller over 

lejeaftalens varighedsperiode. Forudbetalt leje / deposita klassificeres som et omsætningsaktiv, som der 
ikke afskrives på. 

- Afskrivningsperioden for leasede aktiver følger leasingperioden (inkl. det år, hvor evt. scrapværdi forfalder 
til betaling). 

 
I øvrigt henvises til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL udmeldte vejledende levetider for specifikke 
aktiver. 
 
For ejendomme, som værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1. januar 2004 påbegyndes 
afskrivningsperioden 1. januar 2004. For øvrige ejendomme anskaffet før 2007 påbegyndes 
afskrivningsperioden i anskaffelsesåret. For øvrige anskaffelser af teknisk udstyr, maskiner og inventar 
anskaffet før 1. januar 2007 påbegyndes afskrivningsperioden også i anskaffelsesåret. For øvrige aktiver 
anvendes den restlevetid, som var gældende før 1. januar 2007. 
 
 
Donationer 
Private donationer på 100.000 kr. eller derover, der anvendes til finansiering af aktiver der afskrives 
passivføres i regnskabet (funktion 9.75.95). Passivposten nedskrives i efterfølgende år gradvis og i takt med 
aktivets levetid. 
 
 
Op- og nedskrivninger 
Der kan ske indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer 
i en varig ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen 
af den bogførte værdi skal altid være meget væsentlig. 
 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til 
vedvarende eje eller brug. Der vil typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter for eksempel 
investering i systemudvikling eller visse udgifter til køb af software. Ofte er der høj risiko for teknologisk 
forældelse, og derfor sker afskrivning over en kort årrække.  
 
Der gælder følgende særlige begrænsninger for registrering af immaterielle anlægsaktiver: 
- at der som udgangspunkt kun aktiveres aktiver, som er erhvervet mod vederlag (faktura) 
- at der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid på grundlag af kostpris/ 

anskaffelsespris uden fradrag af restværdi 
- at afskrivninger normalt foretages over et 5 årigt forløb. 
- at internt oparbejdede immaterielle aktiver kun indregnes i anlægskartotek og balance, når anlægsaktivet 

er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen, og værdien heraf kan opgøres pålideligt. 
 
 
Finansielt leasede materielle anlægsaktiver 
Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr., optages 
både som et anlægsaktiv og som en finansiel forpligtelse. Indregning og måling sker efter de af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet udmeldte retningslinjer, herunder om beregning af nutidsværdi for anlægget og 
kapitaliseret restforpligtelse.  
 
 
Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger 
Der sker registrering af varebeholdninger, når værdien overstiger 1 mio. kr. 
 
Varebeholdninger indregnes endvidere, hvis der årligt sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og 
lagerets værdi overstiger 100.000 kr. 
 
Indregning af varebeholdninger sker efter FIFO-princippet (first in first out). 
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Det er vurderet, at Brønderslev Kommune pt. ikke har varebeholdninger til en værdi der overstiger 1 mio. kr.  
 
Grunde og bygninger til videresalg 
Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre. 
 
En udbudt salgspris kan anvendes, når det anses sikkert, at denne pris som minimum kan opnås. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Der skal foretages vurdering for eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventet tab i henhold til de af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet gældende regelsæt.  
 
 
Forpligtelser og hensættelser 
Tjenestemandspensionsforpligtelser 
Kommunens samlede nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner er opgjort som den aktuarmæssigt 
beregnede kapitalværdi med fradrag af værdien af forsikringsmæssigt afdækkede ordninger og fastsat ud fra 
forudsætningen om, at det gennemsnitlige pensioneringstidspunkt er 62 år og en nettorente på 2 %. 
Der er krav om aktuarmæssig beregning hver 5. år. Der er senest udarbejdet beregning i 2013. I de 
mellemliggende år korrigeres forpligtelsen med til- og afgange efter gældende retningslinjer. 
 
Feriepengeforpligtelser: 
Feriepengeforpligtelser beregnes på personniveau. For personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, 
feriedage og særlige feriedage.   
 
Øvrige hensatte forpligtelser 
I regnskabet skal der optages følgende forpligtelser som hensættelser, i det omfang der kan foretages en pålidelig 
beløbsmæssig måling af forpligtelsen: 
- Indfrielse af garantier til enkeltpersoner. Der indregnes forpligtelse til fratrædelsesbeløb ved udløb af 

åremålsansættelse. Der er ingen optaget i regnskabet.  
- Der er ikke optaget verserende retssager i regnskabet. 
- Miljøforurening. Der er ingen optaget i regnskabet. 
- Arbejdsskader, som ikke er forsikringsmæssigt afdækkede. Forpligtelsen indregnes i henhold til en 

aktuarmæssig beregning, der er udarbejdet af forsikringsmægler. Der er krav om aktuarmæssig beregning 
hver 5. år. Der er udarbejdet beregning ultimo 2013.
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Bemærkninger til politikområderne 
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101 Politisk virksomhed 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Fælles formål 
• Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
• Kommissioner, råd og nævn 

 
• Valg 
• Erhvervsservice og iværksætteri 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Ny budgetprocedure 
 
Ny budgetprocedure aftales senest ved udgangen af november 2016 med henblik på fremrykning af 
budgetarbejdet for budget 2018. 
 
Status: 
Der er aftalt ny budgetproces for 2019. Vedtaget på Byrådets møde den 28. februar 2018. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Der er i 2017 givet tilskud til Brønderslev Erhvervs- og turistcenter på 2.896.080. kr. Væksthus Nordjylland 
har fået 617.760 kr., ligesom der er givet tilskud til EU-kontor, Nordjysk Iværksætternetværk, og Nordjysk 
Iværksætterprogram med hver 72.000 kr. 
Brønderslev kommunes andel til Business Region North Denmark er på 542.000 kr. 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Budgetopfølgning 30-09-2017:
Ingen

Øvrige bevillinger:
Lønred. Mindre pl -10.056
Økonomisk decentralisering 1.098.009
Andel af budget til Jurist -20.000

Omplaceringer mellem politikområder
Ungeråd flyttet til P102-Administration B&K 183.533
Tillægsbevillinger i alt 1.251.486

Korrigeret budget 2017 i alt 15.854.670  
Regnskabsresultatet 
 
Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 2.739.637 kr., heraf overføres der 2.511.744 kr. i 
økonomisk decentralisering til 2018. Der er et mindreforbrug vedr. valg på 227.893 kr., som tilføres kassen. 
Økonomiudvalget overfører 723.708 kr. vedr. underskudsgarantien i Udviklingsparkerne. Udgiften til 
Iværksætterhuset på 108.000 kr. er finansieret inden for budgettet til underskudsgarantien.  
 
Økonomiudvalget overfører således en opsparing på 1.788.036 kr. fra 2017 til 2018.
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102 Administration 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Administrations- og Personaleudgifter: 

o Kommunaldirektør 
o Beskæftigelse, Teknik og Miljø 
o Børn & Kultur 
o Sundhed og Velfærd 
o Stabene 

 
 

 
• Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 
• Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
• Boligforeningen PM 
• Tjenestemandspensioner 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Udsatte børn og unge 
 
Omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. 
 
Børne- og skoleudvalget drøfter og fastlægger, på baggrund af oplægget ”Varige Spor”, indhold og omfang 
i det fortsatte arbejde med en omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge fra og med 2017.  
Omlægningen skal indeholde en fremskudt og koordinerende indsats i forhold til hele familien samt, at 
indsatsen fortsat sker meget tidligt i forhold til det enkelte barn. Omlægningen forventes ligeledes at mindske 
ressourceforbruget på det specialiserede område. 
Byrådet har afsat 3,4 mio. kr. til udrulning af ”Varige spor +”.  
 
Status: 
Pr.1. januar 2017 påbegyndte udrulningen af ”Varige spor – en særlig indsats” til at omfatte hele kommunen.  
 
Indsatsen og metoderne i indsatsen bygger på de erfaringer, der er gjort i pilotindsatsområdet. De afsatte 
midler er anvendt til ansættelse af socialrådgivere til at forestå den fremskudte og koordinerende indsats. 
 
Der er foretaget en opfølgning/effektmåling på indsatsen af to omgange i 2017 (juni og december). Begge 
målinger viser en lille nedgang i antallet af anbragte. Det samlede antal af børn med særligt behov har 
gennem året været stabilt – her er tale om hverken en op- eller nedgang. 
 
Pilotindsatsen Varige spor – en særlig indsats skal slutevalueres i sommeren 2018. 
 
Beskæftigelsesudvalget iværksætter en investeringsstrategi for udsatte unge i alderen 15 – 18 (23) år. 
Investeringsstrategien skal inspireres af Sverigesmodellen. Herudover skal der være fokus på bl.a. 
fremskudt sagsbehandling, en systematisk inddragelse af familie og netværk. 
 
Mål med indsatsen: 

• At den unge får så ”normal” en indsats som muligt.  
• Evt. helt at undgå tilbud efter serviceloven ved en fremskudt indsats i samspil med netværk, det 

civile samfund m.m. 
• At den unge gennemfører folkeskolen med afgangsprøve 
• At den unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse 

Omlægningen forventes ligeledes at reducere ressourceforbruget på det specialiserede område. 
Byrådet har afsat 0,875 mio. kr. netto til igangsætning af omlægningen jf businesscase.  
 
For begge udvalgs indsats gælder, at evt. behov for yderligere ressourcer skal findes inden for udvalgets eget 
område – bl.a. ved opnåede mindre udgifter. 
Evt. merforbrug kan overføres til næste år – og det skal være afviklet over maksimalt 3 år. 
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Indsatserne i Børne- og Familieafdelingen og Ungecenteret tager begge udgangspunkt i en fremskudt, 
tværfaglig koordineret og familieorienteret indsats. 
Indsatsen i de to afdelinger skal koordineres således, at ingen familier oplever en dobbelt indsats og 
overgangen for de femtenårige til Ungecenteret sker på betryggende vis. 
Der sker løbende effektmåling på begge områder. 
 
Status: 
BE har på møde den 3/10 2016 godkendt tids- og handleplan. Udvalget bliver løbende orienteret om status. 
Der følges op på økonomien i forbindelse med budgetopfølgningerne. 
 
 
 
Minimering af dokumentation og procedurer i samspil med MED 
 
I samarbejde med MED-systemet skal der gennemføres et projekt til belysning af, hvilke muligheder der er for 
at mindske dokumentation og forenkle procedurer i den kommunale drifts- og myndighedsorganisation. 
Hensigten er at afskaffe den dokumentation, der ikke er nødvendig for styring af driften eller for beskyttelse af 
borgerne og medarbejderne. 
Hensigten med projektet er at frigøre ressourcer til anvendelse i.f.t. kernevelfærds opgaverne. 
Igangsætning af projektet skal ske via et fællesmøde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget. 
 
Status: 
Alle Fag MED har behandlet sagen, og udsendt opfordring til alle lokaludvalg og personalemøder om 
indsendelse af forslag inden primo maj. Der har været indsendt ca. 40 forslag i alt. 
I FAG-MED Adm. og Ejendom, B&K og S&V har på september møderne godkendt/taget til efterretning 
indsatser for en række initiativer/projekter som gennemføres. Alle har tilkendegivet at der løbende er åbent for 
indsendelse af forslag. FAG-MED Adm. & Ejendom vil efter 1 år evaluere status. 
 
 
 
Indkøb 
 
Der igangsættes en analyse af mulighederne, for at vurdere effekten af indgåede indkøbsaftaler i Brønderslev 
Kommune. Økonomiudvalget behandler disse inden evt. iværksættelse. 
 
Status:  
Sagen blev forelagt for Økonomiudvalget i december 2016. 
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BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

192.303.667
Budgetopfølgning 30-09-2017: -500.000
Tjenestemandspensioner - ajourføring af opgørelse -500.000

Øvrige bevillinger: 3.840.411
Effekt i 2017 af lov- og cirkulæreprogram for 2018 614.000
BY 30.08.17 Lønreduktion pba. mindre PL -284.463
Økonomisk decentralisering - Overført overskud fra 2016 til 2017 2.105.154
Økonomisk decentralisering - Momsberigtigelse 2016 1.405.720

Omplaceringer inden for Økonomiudvalgets områder: 6.353.788

Omplaceringer mellem politikområder: -5.243.694

Korrigeret budget 2017 i alt 196.754.172  
 
 
 
 
 
Regnskabsresultatet 
 
I det samlede regnskabsresultat er indeholdt husleje og forbrugsudgifter til Tygelsgadecentret, tilbagebetaling 
af dele af fortjenesten i Dataproces-projekt vedr. indtægtsoptimering, pga. efterfølgende tabte sager ved 
Ankestyrelsen. 
  
Der henvises til oversigt ”Overførsel til 2018 af ikke forbrugte driftsmidler” for nærmere specifikation. 
 
 
Administration- og personaleudgifter 
Vedrører udgifter til alle forvaltninger. Udgifterne er til løn, uddannelse, administrationsudgifter, møder, rejser 
og repræsentation. Endvidere indeholder området udgifter til ”Specielt vedr. forvaltningen”. Det er eksempelvis 
udgifter til lægeerklæringer, tolkebistand, kommunebiler, kørselsgodtgørelse, branding, kommuneplaner og 
revision m.v. Dette område er fra 2018 delt ud til alle Direktører. 
 
Korrigeret budget er på 168 mio. kr. Forbruget er på 169,4 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,4 mio. 
kr. 
 
 
Øvrige sociale formål – Boligforeningen P.M. 
Der er i 2017 udbetalt 325.000 kr. til boligsocialt projekt Mælkebøtten. 
 
 
Udbetaling Danmark 
Udgifterne til udbetaling Danmark blev på 6 mio. kr. i 2017 eller 91.000 kr. større end forventet. 
 
 
Tjenestemandspensioner 
Nettoudgifterne til tjenestemandspensioner er på i alt 20,5 mio. kr. i regnskab 2017 og viser en mindreudgift 
på 750.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. I budgetopfølgning 3 blev der lagt 500.000 kr. i kassen.  
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Udover mindre udgifter til tjenestemandspensioner har kommunen modtaget en indtægt til ”tidligere 
statstjenestemænd” overtaget fra amtet, på ca. 480.000 kr. 
 
 
 
Udvalgte nøgletal 
Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet til ledelse og administration for hele kommunen fra 2013-2017, 
opgjort pr. indbygger. 
 
 

Udgifter til ledelse og administration pr. indbygger 2013 2014 2015 2016 2017 
Brønderslev Kommune 5.885 5.896 6.096 6.152 6.102 
Gennemsnit – Nordjyske kommuner 6.011 6.100 6.162 6.228 6.369 
Hele landet 6.499 6.596 6.706 6.797 6.948 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal 
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103 Forsikring, beredskab & bygninger 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Beredskab 
• Forsikringsadministration 
• Ejendomme 
• Rengøring 
• Bygningsvedligeholdelse 
• Serviceledere/-medarbejdere 
• Energiudgifter 

 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter til dette politikområde 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

72.428.253
Øvrige bevillinger: 3.225.846
Økonomisk decentralisering - overført overskud fra 2016 til 2017 2.869.447
BY 30.08.17: LÆ 46B Genoptagelse af arbejdsskadesager 11.000
BY 30.08.17: Lønred. pba. Mindre PL -78.600
Fleksjobpulje 2017 - tilskud 423.999

Omplaceringer indenfor Økonomiudvalgets områder: 513.229

Korrigeret budget 2017 i alt 76.167.328

 
Regnskabsresultatet 
 
Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 2,4 mio. kr. Heraf lægges der 1,6 mio. kr. i kassen.  
Der overføres 0,8 mio. kr. i økonomisk decentralisering til 2018. Området har finansieret et underskud i 
kantinerne på 0,3 mio. kr. 
 
 
Ejendomsservice 
Ejendomsservice indeholder lønudgifter til energipersonale, rengøringspersonale, serviceledere og 
servicemedarbejdere. Desuden indeholder området vedligeholdelses- og energiudgifter til alle kommunens 
ejendomme. Der er også ansat fleksjobbere til renovering af kommunens legepladser.  
 
 
Området har gennemført en større organisationsændring, som betyder at der er 4 distrikter i kommunen, 
hvilket svarer til skoledistrikterne. Budgetterne til energi er blevet fordelt efter udgifterne de 3 senest kendte 
år. Der er lavet en samlet oversigt over kommunens ejendomme med tilhørende budget. 
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Nedenfor vises en samlet oversigt over budget og forbrug på området Ejendomsservice: 
 

Område Korrigeret Budget Forbrug Afvigelse 
Personaleudgifter 37.158.370 36.082.717 1.075.653 
Kontorhold m.v. 0 63.020 -63.020 
Køretøjer 400.000 282.301 117.699 
Bygninger 24.207.600 24.553.891 -346.291 
Indtægter (husleje) -954.088 -1.848.786 894.698 
Budgetkonto 641.481 0 641.481 
I alt 61.453.363 59.133.143 2.320.220 

 
 
Bygninger indeholder budget og forbrug til vedligeholdelse og forbrugsudgifter til kommunens ejendomme og 
kan specificeres således: 
 

Område Korrigeret Budget Forbrug Afvigelse 
Lejeudgifter 1.233.011 1.386.944 -153.933 
Rengøringsartikler og 
vinduespudsning 

 
1.804.323 

 
1.750.093 

 
54.230 

Vedligeholdelse 5.069.010 5.570.959 -501.949 
Ejendomsskat, 
renovation m.v. 

 
89.857 

 
60.785 

 
29.072 

Forbrugsafgifter 16.011.399 15.785.110 226.289 
I alt 24.207.600 24.553.891 -346.291 

 
Forbrugsafgifterne indeholder udgifter til el, varme, vand og vandafledning samt en lille del til renovation. De 
fleste renovationsudgifter betales under de enkelte institutioner, da de selv bestemmer størrelsen på 
affaldssækken, containere osv. 
 
Fordeling af forbrugsudgifter vises her: 
 

Område Korrigeret Budget Forbrug Afvigelse 
El 5.692.399 5.673.982 18.417 
Varme 7.798.553 7.595.202 203.351 
Vand og vandafledning 2.428.547 2.383.392 45.155 
Renovation 91.900 132.534 -40.634 
I alt 16.011.399 15.785.110 226.289 

 
 
Forsikringer 
Udgifterne til forsikringer udgør i 2017 6,7 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 0,2 mio. kr. 
 
 
Beredskab  
1. januar 2016 overgik Beredskabet til Nordjyllands Beredskab. Der er et underskud i 2017 på 208.000 kr., 
som er finansieret inden for politikområdet.
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104 IT 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Fælles IT og telefoni 

 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter vedrørende dette politikområde. 
 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017. 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

32.830.267
Øvrige bevillinger: 2.883.958
Økonomisk decentralisering 1.440.958
Ledelsesinformation 2015 483.000
Ledelsesinformation 2016 960.000

Omplaceringer inden for Økonomiudvalgets områder: 1.277.000
Provenue ved salg af KMD ovf. til kto. 7 1.277.000

Omplaceringer mellem politikområder -507.300
"Min vej" - App til Unge -115.300
Fordeling af Opus Lis - tilført fra andre områder 900.000
Skyperationale - tilført fra andre områder 252.000
Intern omflytning af personale i Stabene -1.544.000

Korrigeret budget 2017 i alt 36.483.925

 
Regnskabsresultatet 
 
IT-området viser i 2017 et samlet overskud på 1,5 mio. kr., som overføres til 2018. Overskuddet vedrører 
ikke forbrugte midler fra digitaliseringspuljen, hjemmesidedrift samt mindreforbrug på den almindelige drift, 
grundet projekter der først afsluttes i 2018 af forskellige årsager.



Økonomiudvalget  106 Puljer 
 

26 
 

106 Puljer 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
 
Serviceudgifter: 
• Lønpuljer 
• Barseludligningspulje 
• Pulje vedrørende langtidssygdom 
• Trepartsinitiativer 
• Pulje til overførsel mellem årene 
• Diverse puljer 

 
  

 
  

  
 

 

 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter vedrørende dette politikområde. 
 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Det oprindelige budget på politikområdet er på 41,3 mio. kr.  
Heraf er pulje på 25 mio. kr. anvendt i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i 2017. 
 
En del af de udgifter, der afholdes på Politikområde 106-Puljer, afholdes ikke som udgifter, men gives som 
en bevilling til det sted/institution, der har afholdt udgiften.  
 
Oversigten over godkendte bevillinger, viser derfor de samlede bevillinger på P106-Puljer. 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

41.310.170
Budgetopfølgning pr. 30-09-2017
Merforbrug på pulje til barsel, langtidssygdom og vikardækning i folkeskolen 500.000
Pulje til overførsel mellem årene -25.000.000

Øvrige bevillinger:
BY 30.08.17: Tilpasningspulje ældreområdet 0-stillet -3.000.000
BY 30.08.17: Lønred. pba. mindre PL -948
Økonomisk decentralisering 1.427.825
Tillægsbevillinger i alt -26.073.123

Omplaceringer mellem politikområder
Kompetence- og seniormidler -26.663
PAU-elever -1.248.362
Barselsudligning - beløb overført til Kornumgaard -50.000
Fordeling af Skyperationale -196.523
Fælleskommunalt og fællesoffentligt Digitaliseringsstrategi 2017 684.000
Langtidssygdom 2017 -4.000.049
Omplacering mellem politikområder i alt -4.837.597

Korrigeret budget 2017 i alt 10.399.450
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Regnskabsresultatet 
 
Det samlede resultat for politikområde 106-Puljer viser et overskud på 412.000 kr. Der overføres 2,2 mio. kr. 
til 2018 i økonomisk decentralisering.  
 
Puljer – der overføres til 2018 - er eksempelvis bevilling til Seniorpolitiske initiativer, Kompetenceudvikling til 
medarbejdergrupper og Trepartsinitiativer, som skal anvendes over en årrække. 
 
 
Barselsudligningsordning - Pulje til barsel og langtidssygdom - Pulje til langtidssygdom – 
daginstitutioner, skoler og rengøring. 
Puljerne til barselsudligning, langtidssygdom og vikardækning i folkeskolen viser et underskud på 349.000 kr. 
Udgifterne har været større end forventet. Der blev således givet en bevilling på 0,5 mio. kr. ved 
budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Underskud overføres ikke til nyt år.  
 
Udgifterne på dette område varierer meget fra år til år. 
 
2014: 11.190.000 kr. 
2015: 13.016.669 kr. 
2016: 12.688.634 kr. 
2017: 12.918.578 kr. 
 
 
PAU-Elever 
Kommunen er tidligere blevet kompenseret for udgifterne til området via bloktilskuddet. I den forbindelse er 
der oparbejdet et underskud på 1,25 mio. kr., som er finansieret af kassen. 
 
 
Pulje til overførsel mellem årene 
Puljen på 25 mio. kr. til overførsel mellem årene er bevilget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. 
september 2017. 
 
I oversigten over ”Overførsel til 2018 af ikke forbrugte driftsmidler” vises, hvad der overføres fra 2017 til 2018 
på de enkelte områder. 
 
 
 
Anlæg 
 
Digitaliseringspuljen på 4 mio. kr. 
Der overføres i alt 3,5 mio. kr. til 2018 i økonomisk decentralisering. Der er årets beløb bevilget 100.000 til et 
fælles It-system til optimering af vagtplanlægning. I budget 2018 er der ikke afsat midler til området. 



Børne- og Skoleudvalget  301 Skoler og undervisning 
 

28 
 

301 Skoler og undervisning 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Folkeskolen 
• Fællesudgifter kommunens samlede skolevæsen 
• Skolebibliotekerne 
• Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
• Landsbyordning for de 2 år og 10 måneder – 5 

årige 
• Skolefritidsordninger for bh. kl. – 3. klasse 
• Udvidet skolefritidsordning for 4. – 7. klasse 
• Befordring af elever 
• Specialundervisning for børn 
• Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
• Bidrag til statslige og private skoler 
• Efterskoler og ungdomskostskoler 
• Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen 
• Specialpædagogisk bistand til voksne 
 

 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Undervisningsmidler og IT udstyr 
Ingen bemærkninger 
 
Specialundervisning 
Byrådet besluttede 1. marts 2017 en ny ressourcemodel for specialområdet mhp. 
 
• Understøtte skolernes muligheder for at tilrettelægge fleksible undervisningstilbud til de elever, der har 

særlige behov. 
• Tilgodese det enkelte barns behov i mindst lige så høj grad som i den nuværende visitations- og 

finansieringsmodel. 
 
Det betyder at kompetencen til at visitere elever fra Brønderslev Kommune til specialklassetilbud i 
og uden for kommunen lægges ud til skoledistriktslederne med virkning fra og med skoleåret 2017-18 inden 
for følgende principper: 
 
• Midlerne fordeles i skoleåret 2017-18 på baggrund af distrikternes konkrete forbrug af specialunder-

visningstilbud i og uden for kommunen, så det i første år er ”udgiftsneutralt ”for hvert distrikt. 
• Der indføres en 3-årig indfasningsperiode i dialog mellem skolechef og skoledistriktsledere, hvorefter 

modellen evalueres med henblik på fremtidig finansieringsmodel. 
 

Desuden vil der være en afrapportering til Børne og Skoleudvalget ift. udviklingen på udvikling på 
specialområdet, herunder hvilke pædagogiske initiativer der er foretaget for at styrke inklusionsindsatsen. 
 
Skolepolitiske målsætninger 
 
Børne- og Skoleudvalget vedtog i december 2015 nye skolepolitiske målsætninger, der er gældende frem til 
og med 2018. 
 
De 3 overordnede målsætninger lyder: 
 
Læring: Elevernes læring understøttes af læringsmålsstyret undervisning 
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Trivsel: Elevernes trivsel understøttes af nære 
Den varierede skoledag: Elevernes skoledag understøttes af varierede læringsmiljøer 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

Budgetopfølgning 30-09-2017:
Munkens klit - tilretning af budget 123.000
Asylbørn. Merindtægt ved salg af pladser i 2016. Faldende elevtal 2017 -745.842
Afgang lærere, ansatte i SFO og ansatte i PPR i den lukkede gruppe 653.842
Stigning i børnetal i SFO og klub 131.000
Friskoler - afregning til staten 235.000
Friskoler - afregning til staten for elever  i skolefritidsordninger -391.000
Efterskoler - afregning til staten 64.000
Budgetopfølgning 30-09-2017 i alt 70.000

 
Øvrige bevillinger:
Lønreduktion på grund af mindre lønstigning -528.432
SFO timer i Østsidehallen -161.244
Fordeling af udgifter til LIS (ledelsesinformation) og til Skype (telefon) -147.031
Ekstra tildeling til børnehaverne i Landsbyordningerne fra puljen ekstra pædagogisk 
personale 98.002
Effekt af lov- og cirkulæreprogram. Blandt andet opfølgning af folkeskolereformen, 
antimobbestrategi, forhøjet tilskud til elever i frie grundskoler 1.016.000
Øvrige tillægsbevillinger i alt 277.295

Omplaceringer mellem politikområder:
Tilført fra centrale puljer til langtidssygdom, fleksjob og Pau-elever 4.440.640
Støtte til barn i landsbyordning 30.450
Førskolegruppe Ø. Brønderslev 96.600
Lønbudget flyttet fra dagplejen til PPR 58.875
Friplads og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 2.626.641
Befordring af elever i specialskoler omplaceres til børn i specialbørnehaver -166.000
Flytning af lønbudget til administrativ personale -175.000
Overførsler fra 2016 11.516.617
Omplaceringer i alt 18.428.823

Korrigeret budget 2017 i alt 340.827.327
 

Regnskabsresultatet 
 
Samlet regnskabsresultat for området viser et overskud på 11.890.967 kr. De væsentligste forklaringer til 
resultatet er følgende: 
 
Økonomisk decentralisering - der overføres i alt for hele området 10.894.029 kr. til 2018. 
 
Indtægt fra andre kommuner vedr. bidrag til private fri- og efterskoler for deres elever. I alt 329.097 kr. 
 
Aftalen med Aalborg kommune om Specialpædagogisk bistand fra Taleinstituttet til børn i førskolealderen og 
voksne. Mindreudgift samlet set for området i alt 560.788 kr.
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302 Dagtilbud 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Dagpleje for de 0 – 2 år og 10 måneder. 
• Vuggestuer for de 0 – 2 år og 10 måneder. 
• Børnehave for de 2 år og 10 måneder – 5 årige 
• Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
• Særlige dagtilbud og særlige klubber 
• Tilskud til puljeordninger, private klubber og privat-

institutioner 

 

 
AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 

 
 
Der er ingen aftalepunkter vedrørende dette politikområde. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Puljeordninger og private børnehaver. 
I 2017 har Agersted Private Børnehave, Hjallerup Private Børnehave, Nørreådal private Børnehave og 
Børnehuset Stjernestundet tilsammen haft 145,6 børn. Puljeordningen i Stenum har haft 42,1 børn. Ud over 
disse private institutioner har Brønderslev Kommune 6,8 børn i 6 institutioner uden for kommunen.  
 
 
Pædagogisk personale i vuggestuerne og børnehaverne. 
Brønderslev Kommune har i 2017 og årene fremover modtaget 1.575.000 kr. til mere pædagogisk personale.  
Pengene afsat som et bloktilskud. 
De ekstra midler blev anvendt til at hæve tildelingen til ekstra pædagogisk personale med 0,118 time ekstra 
pr. barn.  
 
Høj Kvalitet i Dagtilbud – kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. 
I forbindelse med den nye dagtilbudslov – og grundet de kommende lovgivningsmæssige ændringer omkring 
arbejdet med lærerplaner, er der iværksat et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og medarbejdere i   
kommunen. Kompetenceudviklingsforløbet afvikles hen over 2018 med aktiviteter i foråret og efteråret. 
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Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 

Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

Øvrige bevillinger:
Lønreduktion på grund af mindre lønstigning -247.806
Effekt af lov- og cirkulæreprogram. Udvidet obligatorisk dagtilbud. Krav om 15 timers 
dagtilbud for at blive sprogstimuleret udvides til 30 timers dagtilbud 53.000
Økonomisk decentralisering 2016 2.884.535
Ekstra tildeling til børnehaverne i Landsbyordningerne fra puljen ekstra pædagogisk 
personale -98.002
Fordeling af udgifter til LIS (ledelsesinformation) og til Skype (telefon) -105.909
Tillægsbevillinger i alt 2.485.818

Omplaceringer mellem politikområer:
Tilført fra centrale puljer til langtidssygdom 673.849
Tilført fra centrale puljer til fleksjob 359.531
Tilført fra centrale puljer til PAU - elever 2017 549.498
Seniormidler 2017 2.700
Støtte til barn i landsbyordning -30.450
Lønbudget flyttet fra dagplejen til PPR -58.875
Førskolegruppe Ø. Brønderslev -96.600
Befordring af elever i specialskoler omplaceres til børn i specialbørnehaver 166.000
Friplads og fritidstilbud til elever med behov for særlig støte -2.626.641

Omplaceringer i alt -1.060.988

Korrigeret budget 2017 i alt 132.948.521

 
Regnskabsresultatet 
 
Samlet for børnepasning er der et overskud på 4.415.881 kr. De væsentligste forklaringer til resultatet er 
følgende: 
 
Dagplejen og privat pasning (private børnepassere). 
Samlet set har der netto været et mindre forbrug på 3.416.963 kr. Børnetallet i Den Kommunale dagpleje har 
været stigende i årets sidste måneder. 
 
Garantipuljen. 
Puljen anvendes til regulering i børnetallet, ekstra hjælp i forbindelse med børn med specielle behov, udvidet 
åbningstid, puljeordninger. Endvidere anvendes puljen til dækning af minimumsnormering på 41 børn. I 2017 
har minimumsnormeringen kostet 1.295.200. kr. 
Puljen viser et merforbrug på 306.000 kr. 
    
Mellemkommunale betalinger. 
I 2017 er der er merforbrug på området på 668.500 kr. Primært skyldes det, et barn mere bliver passet på en 
specialinstitution.  
 
Der skal overføres 1.965.500 kr. i økonomisk decentralisering til 2018. 
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Udvalgte nøgletal 
 

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger
Oprindelig 

budget Regnskab Forskel

Institutioner: Antal børn: Faktisk:
Dagpleje 564,3 441,3 -123,1
Private børnepassere 170,0 193,2 23,2
Vuggestuer 82,0 68,5 -13,5
Private vuggestuer 0,0 13,0 13,0
Børnehaver 1.152,0 1.096,1 -55,9
Puljeordning i Stenum 32,0 42,1 10,1
Private børnehaver 128,0 145,6 17,6
Puljeordninger udenfor kommunen 0,0 6,8 6,8
Samlet antal børn 2.128,3 2.006,6 -121,8
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303 Udsatte børn og unge 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Udsatte børn og unge fra 0 -15 år 
• Opholdssteder for børn og unge 
• Plejefamilier 
• Døgninstitutioner for børn og unge 
• Sundhedsplejen 

Overførsler: 
• Refusion særligt dyre enkeltsager 
• Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 
 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Pr.1. januar 2017 påbegyndte udrulningen af Varige spor – en særlig indsats til at omfatte hele kommunen.  
 
Indsatsen og metoderne i indsatsen bygger på de erfaringer, der er gjort i pilotindsatsområdet. De afsatte 
midler er anvendt til ansættelse af socialrådgivere til at forestå den fremskudte og koordinerende indsats. 
 
Der er foretaget en opfølgning/effektmåling på indsatsen af to omgange i 2017 (juni og december). Begge 
målgninger viser en lille nedgang i antallet af anbragte. Det samlede antal af børn med særligt behov har 
gennem året været stabilt – her er tale om hverken en op- eller nedgang. 
 
Pilotindsatsen Varige spor – en særlig indsats skal slutevalueres i sommeren 2018. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

Budgetopfølgning 30-09-2017:
Samlet vurderes budgettet på anbringelser , at komme ud med et merforbrug på 7,6 mio. kr.. 
Heri er der for 2016 indregnet vedtagne rammebesparelse 2,4 mio. kr. samt justering i forhold 
til udrulning af Varige Spor. For 2017 er der indregnet rammebesparelse på 2,7, mio. kr. samt 
Varige Spor. Der udover er der aftalt overførsel til Ungecentret på 1,5 mio. kr. 7.627.000
Stigning i den objektive finansiering til Socialtilsyn Nord 307.000
Mindre forbrug forebyggende foranstaltninger -633.000
Refusion særligt dyre enkeltsager -8.000
Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med nedsat funktionsevne 750.000
Besparelse Sundhedsplejens overskud fra 2016 -300.000
Budgetopfølgning 30-09-2017 i alt 7.743.000

Øvrige bevillinger
Lønreduktion på grund af mindre lønstigning -31.272
Øvrige bevillinger i alt -31.272  
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Omplaceringer mellem politikområderne:
Del af løn socialrådgiver - flyttet til pol 102 i forbindelse med etablering af Varige spor -372.874
Flexjobåulje 2017-tilskud 230.452
Sundhedsplejens andel af budget til Sundhedshuset 197.334
Børne- og Familieafd. Opgave Sundhedsplejen -100.000
Moms tilskud projekt Aktiv familie -3.500
Fordeling af udgifter til LIS (ledelsesinformation) og til Skype (telefon) -155.656
Overførsler fra 2016 359.953
Omplaceringer mellem politikområderne i alt 155.709

Korrigeret budget 2017 i alt 86.115.694  
Regnskabsresultatet 
 
Samlet regnskabsresultat for området viser et overskud på 655.248kr. Den væsentligste forklaring til 
resultatet er: 
 
Økonomisk decentralisering – der søges i alt for hele området 356.681 kr. overført til 2018. 
 

 
Udvalgte nøgletal 
 
Døgnforanstaltninger: 
Omfatter anbringelser i plejefamilie, private opholdssteder og anbringelser på døgninstitutioner for børn og 
unge fra 0- 15 årige. 
 
Antal - status pr. 31.12.2017 

 

Antal anbragte Budget 2016
Status 

31.12.16 Budget 2017
Status 

31.12.17

Plejefamilie 93 92 90 92

Netværksplejefamilie 4 4 4 4

Private opholdssteder 4 7 7 7

Anbringelser i andre kommuner 5 4 4 3

Døgninstitution 4 1 1 2

I alt 110 108 106 108
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401 Fritid, Kultur og bibliotek 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Fritid: 
• Stadion og idrætsanlæg 
• Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen 
• Fælles formål 
• Folkeoplysende undervisning 
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
• Lokaletilskud 
• Ungdomsskole 

 
• Kultur: 
• Museer 
• Teater 
• Kulturskolen 
• Andre Kulturelle opgaver 

 
• Bibliotek 

 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
 
Der er ingen aftalepunkter vedrørende dette politikområde. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
Lønreduktion på grund af mindre lønstigning -44.640
Økonomisk decentralisering overført fra 2016 3.132.284
Øvrige tillægsbevillinger i alt 3.410.344

Omplaceringer mellem politikområder:
Tilført fra centrale puljer til langtidssygdom, fleksjob mv. 139.381
Fordeling af udgifter til LIS (ledelsesinformation) og til Skype (telefon) -77.828
Lån Brønderslev Hallen 1.235.600
SFO timer i Østsidehallen 161.244
Omplaceringer i alt 1.458.397

Korrigeret budget 2017 i alt 58.756.802  
 
Regnskabsresultatet 
 
Samlet set er der et mindre forbrug på 3.391.238 kr., hvoraf 3.160.687 kr. overføres til 2018. De overførte 
midler kan forklares således: 
 
De kommunale institutioner (Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen) kommer tilsammen ud med et 
merforbrug på 171.982 kr. 
 
Biblioteket kommer ud med et merforbrug på 64.761 kr.  
 
Ungdomsskolen kommer ud med et merforbrug på 140.911 kr.  
I 2016 blev der lavet aftale med Ungdomsskolen om afvikling af merforbruget på 521.570 kr., hvilket der er 
blevet arbejdet med i 2017. 
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Kulturskolen kommer ud med et mindre forbrug på 33.690 kr.   
 
Det resterende overskud er inden for Fritids- og Kulturudvalgets område på 3.332.670 kr. Overskuddet skyldes 
overførsel af bevilgede midler/projekter fra Kulturpuljen, Kunstfonden og øvrige projekter. Desuden er der 
overførsel af midler til afregning af lokaletilskud for 2017 (dette afregnes i forbindelse med 
regnskabsaflæggelse).  
 



Beskæftigelsesudvalget  501 Beskæftigelse og kontante ydelser 
 

 37 
 
 

501 Beskæftigelse og kontante ydelser 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
 
Serviceudgifter: 
• Løn til forsikrede ledige 
• Servicejob 
 
Overførselsudgifter: 
• Sygedagpenge >30 
• Kontanthjælp >30 
• Revalidering >30 
• Fleksjob 
• Ledighedsydelse 
 

Overførselsudgifter fortsat 
• Driftsudgifter til den kommunale indsats 
• A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse >30 år 
• Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige >30 år 
• Seniorjobs 
• Beskæftigelsesordninger 
• Ressourceforløb og jobafklaring 
• Særlig uddannelsesydelse 
• Førtidspension 
 
 

 
AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 

 
 
”I Brønderslev Kommune er der en forholdsvis stor andel af befolkningen, der enten er på kontanthjælp eller 
uddannelseshjælp. En stor del af gruppen har problemer ud over ledighed. Byrådet ønsker, at der 
iværksættes en længerevarende indsats således, at borgerne kan komme i eller tilbage på arbejdsmarkedet. 
Udviklingen har været positiv i 2017, og målsætningen er, at antallet af personer på uddannelseshjælp og 
kontanthjælp senest i løbet af 2 år vil være på regionalt niveau. Indsatsen vil fokusere på unge under 30 år 
på uddannelseshjælp (i uddannelse) og kontanthjælpsmodtagere over 30 (i job)”. 
 
Økonomiudvalget har godkendt en kontanthjælpsstrategi, der varer til udgangen af 2018. Målet med 
strategien er, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og selvforsørgende gennem en skærpet job- 
og virksomhedsrettet tilgang ”i samspil med borgerne”. 
 
Status pr. 31. december 2017: 
Brønderslev Kommune er under regionalt niveau både på kontanthjælp og uddannelseshjælp. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 1.000 Kr.
Budgetopfølgning 30-09-2017:
Seniorjob -500
A-dagpenge og forsikrede ledige -12.000
Førtidspension -1.300

Øvrige bevillinger:
DUT 38
PL-reduktion -47

Omplaceringer mellem politikområder
Omflytning beskæftigelsesudgifter 501 Jobcenter og 502 UngeCenter -6.568
Regres, myndighed flyttes til 102 Administration -79
Berigtigelse 2015 (digitaliseringsaftale) -430

Tillægsbevillinger i alt -20.886

Korrigeret budget 2017 i alt 419.269  



Beskæftigelsesudvalget  501 Beskæftigelse og kontante ydelser 
 

38 
 

Jobcentrets beskæftigelsesrettede udgifter viser et netto mindre forbrug på 13,1 mio. kr.   
 
Overførselsudgifter:    
Førtidspension (merforbrug mellemkommunale betalinger)                                               -0,578 mio. kr. 
Kontanthjælp  (fald på 80 fuldtidspersoner fra jan-dec 2017)                                              2,086 mio. kr.     
Øvrige ydelser (minimale udsving)                                                                                       0,471 mio. kr. 
A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, aktivitetsindsats forsikrede ledige                           11,071 mio. kr.                            
Mindreforbrug i alt                                                                                                              13,050 mio. kr. 
 
 
 
Beskæftigelsestilskuddet 2017 (både Job- og UngeCenter): 
     
Oprindelig budget 2017                                               87,859 mio. kr. 
Regnskab 2017                                                           -63,917 mio. kr. 
Mindreforbrug                                                               23,942 mio. kr. 
Budgetopfølgning 3. kvartal 2017                               -12,000 mio. kr. 
Forventet efterbetaling  (KL 19.03.18)                           -5,292 mio. kr. 
Mindreforbrug                                                                  6,650 mio. kr. 
  
Kassebeholdning 2017 er forøget med 23,942 mio. kr. hvoraf 5,292 mio. kr. skal afregnes ved 
midtvejsregulering 2018 (4. kvartal). 
 
  
Antallet af forsikrede ledige har været i faldende på landsplan, hvilket også er kendetegnende for 
Brønderslev kommune. 
 

 
Graf 1: Udvikling af a-dagpenge i 2017, kilde: Jobindsats.dk, udtræk pr. 06/03/2018 
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502 UngeCenter  
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 
• Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 
• Plejefamilier og opholdssteder for unge 
• Forebyggende foranstaltninger for unge 
• Døgninstitutioner for unge 
• Forebyggende indsats (§85 Bostøtte) 
• Beskyttet beskæftigelse (§103) 
• Aktivitets- og samværstilbud (§104) 
• Midlertidig botilbud (§107) 
• Længerevarende botilbud (§108) 

Overførselsudgifter: 
• EGU 
• Sygedagpenge < 30 år 
• Merudgiftsydelser 
• Uddannelseshjælp, kontanthjælp, forrev. < 30 år 
• A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse < 30 år 
• Driftsudgifter til den kommunale indsats 
• Beskæftigelsesordninger, 15-17 årige 
• Ressourceforløb og jobafklaring < 30 år 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Udsatte børn og unge 
 
Omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. 
 
Beskæftigelsesudvalget iværksætter en investeringsstrategi for udsatte unge i alderen 15 – 18 (23) år. 
Investeringsstrategien skal inspireres af Sverigesmodellen. Herudover skal der være fokus på bl.a. 
fremskudt sagsbehandling, en systematisk inddragelse af familie og netværk. 
Mål med indsatsen: 

• At den unge får så ”normal” en indsats som muligt.  
• Evt. helt at undgå tilbud efter serviceloven ved en fremskudt indsats i samspil med netværk, det 

civile samfund m.m. 
• At den unge gennemfører folkeskolen med afgangsprøve 
• At den unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse 

Omlægningen forventes ligeledes at reducere ressourceforbruget på det specialiserede område. 
Byrådet har afsat 0,875 mio. kr. netto til igangsætning af omlægningen jf businesscase.  
 
For både Beskæftigelsesudvalget og Børne-skoleudvalgets indsats gælder, at evt. behov for yderligere 
ressourcer skal findes inden for udvalgets eget område – bl.a. ved opnåede mindre udgifter 
Evt. merforbrug kan overføres til næste år – og det skal være afviklet over maksimalt 3 år. 
 
Indsatserne i Børne- og Familieafdelingen og Ungecenteret tager begge udgangspunkt i en fremskudt, 
tværfaglig koordineret og familieorienteret indsats. 
Indsatsen i de to afdelinger skal koordineres således, at ingen familier oplever en dobbelt indsats og 
overgangen for de femtenårige til Ungecenteret sker på betryggende vis. 
Der sker løbende effektmåling på begge områder. 
 
UngeCenteret har i 2017 arbejdet målrettet med investeringsstrategien. 
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BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 

 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte bevillinger 2017 1.000 Kr.
Budgetopfølgning 30-09-2017:
Til misbrug og børneområdet 1.492

Øvrige bevillinger:
BY 27.04.16 - overførsel fra 2016 - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Fritidspas og 
gademedarbejder 862
PL -7

Omplaceringer mellem politikområder:
Omplacering af beskæftigelsesudgifter mellem 501 Jobcenter og 502 UngeCenter  6.568
Gademedarbejder flyttes til  102 Administration -812
Budget til Kriminalpræventivt tilsyn flyttes til 102 Administration -21
Besparelse der påvirker taksten fra 702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug -17

Tillægsbevillinger i alt 8.065

Korrigeret budget 2017 i alt 165.721  
 
Regnskabsresultatet 
 
Samlet set er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, der overføres i økonomisk decentralisering til 2018. Det resterende mindreforbrug 
på 0,7 mio. kr. fordeles på følgende områder.  
 
 

Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 

  

Forbrug 
JAN - 016 
1 kr. 

Korr. 
budget 
1 kr. 

Rest korr. 
budget 
1 kr. 

Overføres til 
næste år - 
Økonomisk 
decentralisering 

Rest efter 
Økonomisk 
decentralisering 

Samlet resultat 164.215 165.721 1.505 -767 738 

Produktionsskoler 3.062 3.182 120 0 120 

Erhvervsgrunduddannelser 701 632 -69 0 -69 

Beskæftigelsesområdet 63.002 64.632 1.631 0 1.631 

Børn og familie 59.350 59.422 72 -767 -695 
Psykiatri, handicap og 
misbrug 38.100 37.852 -248 0 -248 

 
 
Der er flyttet midler fra serviceudgifter på beskæftigelsesområdet til børneområdet på UngeCenteret. 
Merudgifterne på børneområdet kan henvises til en sag i Ankestyrelsen. 
 
Fra 2018 ønskes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) flyttet til 102 Administration for at samle alt 
personalet på UngeCenteret fremadrettet.  
 
 
 
 
 
 
 



Beskæftigelsesudvalget  502 UngeCenter 
 

41 
 

 
Beskæftigelsesudgifter på Ungecentret 
 
De beskæftigelsesrettede udgifter på Ungecentret viser et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. (netto), der er fordelt 
således: 
        
    Uddannelseshjælp og kontanthjælp                                                                                     0,7 mio. kr. 
    A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, aktivitetsindsats forsikrede ledige                             0,8 mio. kr.                            
    Mindreforbrug i alt                                                                                                                1,5 mio. kr. 
 
Beskæftigelsestilskuddet er forklaret under 501 Jobcentret. 
 
 
 
 
Udsatte Børn og Unge 
 
Børn og familieområdet viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.  
 
 
Antal - status pr. 31.12.2017 
 

UngeCenteret 
 

 
Budget 

2017 
Status 

30/06/17 

 
Status 

30/09/17 
Status 

31/12/17 

Plejefamilie 29 26 23 22 

Netværksplejefamilie 3 2 3 2 

Private opholdssteder 8 10 13 13 
Misbrug 15-18 år – 
opholdssteder 4 1 0 0 
Anbringelser i andre 
kommuner 15 15 10 10 

Døgninstitutioner 6 5 5 5 

Boblere 3 0 0 0 

Anbragte i alt 68 59 54 52 
 
 
Budgettet er lig med antallet af kendte unge, der formodes at være anbragt i 2017. Status er en konkret 
optælling af antal unge den pågældende måned. 
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Økonomisk status pr. 31.12.17 

  

Forventet 
forbrug 

30.06.17 

Forventet 
forbrug 

30.09.17 

Faktiske 
forbrug 

31.12.17 
Budget 2017 Forskel 

Plejefamilie og Netværkspleje                
10.244  10.355 11.174 10.423 -752 

Anbringelse på kostskole, eget 
værelse, egenbetaling m.m. 

358 711 -1.021 533 1.554 
Private opholdssteder 10.171 10.909 13.020 9.786 -3.234 
Misbrug 15-18 år - 
opholdssteder 2.005 2.005 2.040 1.857 -183 

Anbringelser i andre kommuner 
6.559 5.386 5.163 7.775 2.611 

Døgninstitutioner 8.712 8.646 8.521 8.505 -17 
Særligt dyre enkeltsager -2.674 -2.542 -2.878 -2.248 630 
I alt 35.375 35.470 36.019 36.631 609 

    
  

      

Forebyggende foranstaltninger 
               

16.700  16.500 17.080 15.776 -1.304 
Sociale formål 1.854 1.823 1.917 1.673 -244 
Sikrede døgninstitutioner 901 901 901 1.144 243 

I alt                
19.455  19.224 19.898 18.593 -1.305 

          
I alt på børneområdet 54.830 54694 55.917 55.224 -694 

 
 
 
 
Handicap, psykiatri og misbrug 
 
Samlet set på Handicap- og psykiatriområdet, går forbrug og budget lige op. 
 
 
Status antal pr. 31.12.2017 

 Budget 
2017 

Status 
30.06.17 

Status 
30.09.17 

Status 
31.12.17 

§ 84 0 1 2 2 
§ 85 64 71 76 79 
§ 103 6 5 5 6 
§ 104 11 10 10 10 
§ 107 25 26 26 27 
§ 108 1 1 1 1 
I alt 107 114 120 125 

 
 
 
 
 

Økonomisk status pr. 31.12.17     
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Forventet 
forbrug 30.06.17 

Forventet 
forbrug 30.09.17 

Faktiske forbrug 
31.12.17 Budget Forskel 

§ 84 626 406 221 0 -221 
§ 85 7.815 7.994 8.095 7.851 -244 
§ 103 708 746 686 643 -43 
§ 104 1.450 1.438 1.564 1.615 51 
§ 107 14.407 14.671 14.283 14.884 601 
§ 108 1.799 1.799 1.796 1.609 -187 
Særligt dyre enkelt sager -1.173 -1.181 -851 -1.040 -189 
Egenbetaling -814 -814 -984  242 
Pulje til nye sager 324     
I alt 25.143 25.059 24.810 24.819 9 

 
 
 
 
På misbrugsområdet er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. 
 
 
Status antal pr. 31.12.2017 

Antal borgere 

Budget 
2017 

Status 
30.06.17 

Status 
30.09.17 

Status 
31.12.17 

Social pædagogisk tilbud 5 6 6 7 
Dagbehandling 1 4 7 6 
Individuelle samtaler 18 13 15 23 
Døgnbehandling 8 8 6 8 
I alt 32 31 34 44 

 
 
 

Økonomisk status pr. 31.12.2017 

  

Forventet 
forbrug 
30.06.17 

Forventet 
forbrug 
30.09.17 

Faktiske 
forbrug pr. 

31.12.17 
Budget Forskel 

Mejeriet 706 833 1.863 1.631 -232 
Dagbehandling 131 288    
Individuelle samtaler 427 382    
Individuelle samtaler - alkohol 4 3 29 19 -10 
Døgnbehandling 3.293 3.467 3.549 3.210 -339 
I alt 4.561 4.973 5.440 4.860 -580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) 
 



Beskæftigelsesudvalget  502 UngeCenter 
 

44 
 

På STU er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er overflyttet budget fra STU til beskæftigelsesområdet, 
da der i 2017 er lavet alternative løsninger til STU på beskæftigelsesområdet. 
 
 
Status antal 

 Status 
30.06.17 

Status 
30.09.17 

Status 
31.12.17 

Helårspersoner 27 26 27 
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503 Udlændinge 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Overførselsudgifter: 
• Introduktionsprogram 
• Kontanthjælp til udlændinge 
• Repatriering 
• Refusioner/tilskud 

 
 

 
 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter vedrørende dette politikområde. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 t.kr. 
 
Budgetopfølgning 30-09-2017: 
Færre flygtninge og målrettet indsats i 2017                                                                                                                                                                                                               
 
Omplaceringer mellem politikområder: 
Digitaliseringsaftale 
 
Øvrige bevilliger: 
DUT 
 

 
-18.042 

 
 

-503 
 

 
-31 

 
 

Korrigeret budget 2017 i alt  10.220 
 
Regnskabsresultatet 
 
Regnskabsresultatet for 2017 viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. 
 

t.kr. Korr. Budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse 
Ydelser 18.085 17.216 869 
Uddannelse og aktivering 9.500 12.467 -2.967 
Grund- og resultattilskud -17.365 -17.449 84 
I alt 10.220 12.234 -2.014 

 
Merforbruget på uddannelse og aktivering skyldes for positivt skøn til budgetopfølgning 30-09-2017. 
 
I tabellen nedenfor er vist udviklingen af fuldtidspersoner på ydelse i 2017, hvilket har medført et yderligere 
mindreforbrug på ydelser i 2017. 
 

 Jan 2017 Dec 2017 Udvikling 
I alt 270 190 -80 
Omfattet af integrationsprogrammet 228 143 -85 
Øvrige 42 47 5 
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Der er opnået resultattilskud, som medfører en samlet indtægt på 5,2 mio. kr. Resultattilskuddene fordeler 
sig på følgende måde: 
 

 Danskuddannelse Ordinært arbejde Ordinær uddannelse 
Antal resultattilskud 53 15 28 
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601 Ældreområdet 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Busdrift (flexhandicap kørsel) 
• Omsorgstandpleje 
• Høreomsorg 
• Begravelseshjælp 
• Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
• Plejehjem og beskyttede boliger (boligdelen) 
• Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 

befordring til ældre og handicappede 
• Plejevederlag 

 

Overførselsudgifter: 
• Boligydelse til pensionister 
• Boligsikring 
• Personlige tillæg 
• Refusioner, enkeltsager 
 
Udenfor serviceramme: 
• Ældreboliger 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der gennemføres en budgettilpasning på ældreområdet på 3 mio. kr. (tilpasningspulje). Udmøntningen sker 
senere efter vedtagelse i byrådet, såfremt der kommer nye centralt aftalte aktivitetsudvidelser. 
 
Der udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at 
imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til 
plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtige udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de 
færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer 
til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling 
senest 30. juni 2017. 
 
Det forudsættes med virkning fra 2017, at servicepakkerne på plejecentrene er udgiftsneutrale for 
kommunen. Kommunen skal samtidig medvirke til at sikre, at prisen for servicepakkerne bliver billigst mulig 
 
Status 
Tilpasningspulje blev nulstillet i forbindelse med budgetopfølgning 2. 
 
Status 
Sundhed og Velfærd har i sammen med konsulentvirksomheden 4lmprove udarbejdet 6 scenarier for 
fremtidig anvendelse af kommunale plejeboliger. Der pågår aktuelt en politisk proces med henblik på 
kvalificering af indsatser. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
I takt med nedlæggelse af sengepladser på sygehusene og øget ambulant behandling udskrives borgere 
tidligere og tidligere. Dette afstedkommer flere og mere komplekse opgaver i kommunen. Dette ses i form af: 
- Borgere der ikke kan klare sig i eget hjem og må på en aflastningsplads 
- Borgere må have massiv hjælp den første tid efter en udskrivning.  
- Borgere, der skal have massiv og komplicerede sygeplejeydelser 
 
Februar 2017 blev der etableret nyt friplejehjem i Aså med plads til 30 borgere. Finansieringen af 
friplejehjemmet er i 2017 sket delvist ved lukning af kommunale plejehjemspladser og delvist ved 
tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3. 
 
Der er fortsat fokus på opgaveglidning fra regionen til kommunen med hensyn til sygeplejeydelser. 
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Rehabiliterende indsatser har været et prioriteret indsatsområde i 2017. Både i forhold til udmøntning af 
lovgivningen på området i form af Servicelovens § 83a og i form af forebyggelse af indlæggelser gennem 
levering af almen og specialiseret pleje, rehabilitering, genoptræning og selvtræning.  
Formålet med omlægningen er, at sikre en højere grad af selvhjulpenhed, sundhed og øget livskvalitet hos 
borgeren.  
Gruppen af ældre er ligeledes stigende, hvorfor der ud over de rehabiliterende indsatser også arbejdes 
målrettet med at løse opgaver smartere og mere rationelt. 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

Tillægsbevillinger 
BY 20.12.17 Husleje Rehabilitering på Stenumgård 300
BY 20.12.17 Personlig og praktisk hjælp 7.150
BY 20.12.17 Hjemmesygepleje 1.950
BY 20.12.17 Over 65 årige overført til Ældreområdet -1.350
BY 20.12.17 Aså Friplejehjem 5.700
BY 20.12.17 Lukning af plejehjemspladser -1.314
BY 20.12.17 Mellemkommunale betalinger -1.200
BY 20.12.17 Reduktion af lejeudgifter til aflastnings- og rehabiliteringspladser 200
BY 20.12.17 Elever -900
BY 20.12.17 Handicapbiler og boligændringer 3.150
BY 20.12.17 Småhjælpemidler 500
BY 20.12.17 Begravelseshjæl og personlige tillæg -679
By 20.12.17 Boligsikring og boligydelse 1.739

15.246
Øvrige bevillinger
BY 26.04.17 Økonomisk decentralisering 2016 -1.445
BY 30.08.17 Kræftpatiente DUT pkt. 74 103
BY 30.08.17 Forbedret tandsundhed pkt. 28 64
BY 30-08.17 Tilpasningspule - O-stillet 3.000
BY 30.08.17 Lønreduktion pba. Mindre PL -438
Dir 10.01.17 Vagtplanlægning Quampo 100

1.384
Omplaceringer mellem politikområder:
Seniormidler 1
Barselsudligning - Kornumgård 50
Tilskudsmoms - Kornumgård -13
Fleksjobpulje 2016 799
Fordeling af skyperationale -232
Reduktion - hjælp til tøjvask -98
Revisitering af støtte og vejledning -57
Visiteret kørsel genindført 100
Diverse omplaceringer inden for området -1.644
Seniormidler 2

-1.092

Korrigeret budget 2017 i alt 330.946  
 
Regnskabsresultatet 
 
I forhold til korrigeret budget viser regnskabsresultatet en mindre udgift på 4,8 mio. kr.  
Der er forskydninger de enkelte områder imellem og de væsentligste afvigelser vedrører: 
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Indtægter refusionsordning 
Området omfatter refusion fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager. I forhold til budgettet en mindre 
indtægt på 1,1 mio. kr. I Ældreområdet er der 5 personer, som er omfattet af refusionsordningen. 
 
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
Området dækker udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, madservice, daglig drift af 9 plejecentre, betaling 
til og fra kommuner for ophold på plejehjem samt tilskud til en mere værdig ældrepleje modtaget, efter 
ansøgning, fra Finansministeriet (Værdighedsmilliard). 
 
Kommunale og private leverandørers levering af hjemmehjælp: 
 
Den budgetmæssige ramme på 75,7 mio. kr. ligger hos Visitationen. Løbende udbetales der til leverandørerne 
for leverede ydelser til de godkendte timepriser. Resultatet viser et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. , som 
hovedsagelig skyldes indtægter fra regionen vedrørende respirationsborgere fra 2015-2017. 
 
Der er stor ubalance i afregningen mellem myndighed og udfører, hvorfor der er igangsat analyse af området 
ved eksterne konsulenter. 
 
Hjemmesygepleje 
I forhold til budgettet, er der en merudgift på 234.000 kr. 
 
Madservice 
Mad til hjemmeboende pensionister viser et merforbrug på 93.000 kr. 
 
Plejecentrene 
Plejecentrene har samlet set et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. 
Der er på området en pulje til særligt krævende borgere. Denne blev stort set anvendt på én borger i 2016, 
men der har ikke været borgere i denne kategori i 2017, og der har derfor ikke været træk på denne pulje. 
Herudover er der afsat budget til særlige vagter, hvis der er borgere på et plejecenter, som medfører behov 
for øget vagtdækning. Puljen er på ca. 2 mio. og har ikke været anvendt nævneværdigt.  
Området er omfattet af økonomisk decentralisering. 
 
Mellemoffentlige betalinger 
Området viser en merudgift på 2,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning er der givet negativ tillægsbevilling på 1,2 
mio. netto. Mellemoffentlige betalinger vedrører udgifter til køb af plejehjemspladser og udgifter for 
hjemmehjælp leveret til borgere i andre kommuner, hvor Brønderslev Kommune har betalingsforpligtigelsen. 
Modsat er der indtægter for borgere i Brønderslev Kommune, som andre kommuner har 
betalingsforpligtigelsen. 
 
Elever (Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter) 
Der er vedtaget ny reform af SSH-uddannelsen fra 2016 med krav om gennemført Grundforløb 2, hvor 
eleverne er på SU, inden optagelse. Ved budgetopfølgning 3 er der givet negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. 
og regnskabsresultatet viser yderligere et mindre udgift på 0,1 mio. kr. 
I 2017 har der været fuld optag af elever, men 12 af eleverne har afbrudt uddannelsen. 
 
Beboeres betaling 
Regnskab vedrørende beboeres betaling viser en mindre indtægt på 637.000 kr. I budgetforudsætningerne er 
der indregnet en belægningsprocent på 98%. Den faktiske belægningsprocent har i 2017 været på 95,5%, 
hvilket har betydet en mindre indtægt på ca. 0,6 mio. Hertil kommer en mindre indtægt grundet lukning af 
pladser, hvor budgettet har været reduceret for lavt. 
 
Finanslovspulje til en mere værdig ældrepleje (værdighedsmilliard) 
Fra Sundheds- og Ældreministeriet har Brønderslev Kommune efter ansøgning modtaget 7,3 mio. kr. til 
anvendelse i 2017. Budget og forbrug vedrørende puljen er overholdt. 
 
”Klippekortmodel” på plejecentrene 
Der er ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere. Fra 
puljen er der modtaget 2,4 mio. kr. i 2017. Restpuljen 1,1 mio. kr. er søgt til 2018. 
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Aktivitetsområdet 
Aktivitetsområdet herunder forebyggende hjemmebesøg viser en mindre udgift på 442.000 kr. 
Området er omfattet af økonomisk decentralisering. 
 
Hjælpemidler 
Området viser et samlet mindre forbrug på 1,7 mio. kr. 
Udgifter til handicapbiler viser et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Der er ved budgetopfølgning givet en 
tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., herudover bevilget ubetinget overførselsadgang. Forudsætningen er herefter, 
at budgettet overholdes over flere år. Øvrige udgifter til lovbestemte ydelser, som udgifter til proteser, 
stomiprodukter, bleer, diabetes og kompressions hjælpemidler viser et mindre forbrug på 378.000 kr. 
. 
Plejevederlag 
Området viser en merudgift på 228.000 kr. 
 
Kontaktperson- og ledsageordninger 
Kommunen skal tilbyde hjælp til ledsagelse til personer under 65 år, som ikke kan færdes alene på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Færre har benyttet ordningen end budgetteret – 
mindre udgift 552.000 kr. 
 
Boligydelse og boligsikring 
Området viser en netto merudgift på 1,1 mio. I forbindelse med budgetopfølgning, er der givet en 
tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Merudgiften skyldes stigning i antallet af sager fra 2016 til 2017. 
 
Sundhedsudgifter 
Området omfatter udgifter til busdrift (flexhandicap kørsel), omsorgstandpleje, høreomsorg og 
begravelseshjælp. Regnskabet viser en merudgift på 178.000 kr. 
 
 
 

 
Udvalgte nøgletal 

 

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger
Oprindelig 

budget Regnskab

Antal plejeboliger, heraf
Alm. Pladser 246 246
Demenspladser 53 53
Særligt skærmed pladser 3 3
Aflastningspladser 23 23
Rehabilitering/træningspladser 11 11
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701 Sundhed  
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Træningsområdet 
• Vederlagsfri fysioterapi 
• Kommunal tandpleje 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• Andre sundhedsudgifter 
• Kvindekrisecentre 
• Øvrige sociale formål 

Overførselsudgifter: 
• Aktivitetsbestemt medfinansiering 
 
Brugerfinansierede udgifter: 
• Ingen 

 
AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 

 
Der er ingen aftalepunkter i 2017 på politikområdet. 

 
BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 

 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.
Budgetopfølgning 30-09-2017:
BY 20.12.17 færdigbehandle patienter 625
BY 20.12.17 Kvindekrisecenter 150

Øvrige bevillinger:
BY 26.04.17 Økonomisk decentralisering -505
BY 26.04.17 Træningsafdelingen 823
BY 30.08.17 DUT Liv efter kræft 188
BY 30.08.17 DUT Rygestop 72
BY 30.08.17 DUT Midtvejsregulering 144
BY 30.08.17 DUT Regulering Aktivitetsbestemt medfinansiering -1.880
BY 30.08.17 DUT Lønreduktion - mindre pl. -36
BY 30.08.17 DUT 
Tillægsbevillinger i alt -419

Omplaceringer mellem politikområder:
Seniormidler 2017 1
BY30.08.17 Tele Care Nord flyttes fra anlæg til drift 1.320
Diverse ompl. Myndighed og Udfører 1.644
Fleksjobpulje 2017 113
Fordeling budget til Sundhedshus -197
Tilretning af budget Sundhedshus - P 103 58

Omplaceringer i alt 2.939

Korrigeret budget 2017 i alt 158.316
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Regnskabsresultatet 
 

i 1.000 kr.
Forbrug Korr.

Budget
Rest korr.

budget

157.471 158.316 845

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 116.189 115.023 -1.165

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.817 9.125 -692

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 8.215 8.210 -5

046285 Kommunal tandpleje 11.078 11.272 193

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 8.708 10.513 1.805

046290 Andre sundhedsudgifter 2.127 2.695 567

053842
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
(kvindekrisecentre) 591 647 56

057299 Øvrige sociale formål 683 697 14

064551 Sekretariat og forvaltninger 59 132 73

Sundhed i alt

 
 
Samlet set er der et mindre forbrug på 845.000 kr. 

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Det korrigerede budget for den aktivitetsbestemte medfinansiering – borgernes benyttelse af det regionale 
sundhedssystem - udgør 115,0 mio. kr. og regnskabet viser 116,1 mio. kr. Der er således et merforbrug på 
1,1 mio. kr. Der er givet negativ tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3 på 1,8 mio. kr. 
 
Kommunal træning og vedligeholdelsestræning 
Det korrigerede budget har i 2017 været på 9,1 mio. kr., forbruget har været på 9,8 mio. kr., hvilket betyder 
et merforbrug på 0,7 kr.  
Træningsafdeling – Sundhedshuset, viser en merudgift på 140.000 kr. 
Private fysioterapi, viser en merudgift på 150.00 kr. 
Projekt ”Nedbringelse af venteliste” viser en merudgift på 193.000 kr. som overføres til 2018 
Befordring ambulant §140 viser en merudgift på 177.000 kr.  
 
Vederlagsfri fysioterapi 
Det korrigerede budget til Vederlagsfri fysioterapi har i 2017 været på 8,2 mio. kr., forbruget har været på 8,2 
mio. kr. Området er i balance.  
 
Den kommunale tandpleje 
Det korrigerede budget for den kommunale tandpleje udgør 11,1 mio. kr. og viser et mindre forbrug 0,2 mio. 
kr.  
 
Sundhedsfremme og Rehabilitering 
Det regnskab som er omfattet af økonomisk decentralisering viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på 
0,4 mio. kr. kr. Herudover er der generelt på sundhedsområdet et mindre forbrug på 1,4 mio. kr., heraf 
overførte projektmidler på 0,5 mio. kr.   
 
Andre sundhedsudgifter 
Regnskabet viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr., som vedrører fribefordring til læge 
og speciallæge i henhold til sundhedslovens § 170.   
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702 Socialpsykiatri, handicap og  
misbrug 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Borgerstyret personlig assistance (§ 95 og 96) 
• Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (§ 110) 
• Forsorgshjem (§ 110) 
• Misbrug (§ 101 og 142) 
• Botilbud længerevarende ophold (§ 108 eller § 

85/105) 
• Botilbud midlertidigt ophold (§ 107) 
• Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 
• Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 
 

 
• Forebyggende indsats (bostøtte § 85) 
• Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 98-99) 
• Telefonrådgivning (§ 12) 
• Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
 
Overførselsudgifter: 
• Indtægter fra den centrale refusionsordning 
• Voksne med nedsat funktionsevne  
• Efterlevelseshjælp m.m. 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.
Budgetopfølgning 30-09-2017:
BY 20.12.17 Botilbud m.m. mindreudgifter -4.552.000
BY 20.12.17 BPA mindreudgifter -2.150.000
BY 20.12.17 Merudgifter § 100 mindreudgifter -200.000
BY 20.12.17 Refusion særligt dyre enkeltsager mindreindtægter 1.540.000
BY 20.12.17 Institutter merudgifter 100.000
BY 20.12.17 Misbrugsområdet budgetaftalen 2014 mindreudgifter -412.000
BY 20.12.17 Misbrugsbehandling mindreudgifter -600.000
BY 20.12.17 Forsorgshjem merdudgifter 500.000
BY 20.12.17 Sociale formål mindreudgifter -812.000
Øvrige bevillinger:
BY 26.04.17 Økonomisk decentralisering 2016 615.618
BY 30.08.17 DUT 2018 med 17 virkning 22.000
BY 30.08.17 Lønreduktion pba. mindre PL -177.576
Tillægsbevillinger i alt -6.125.958

Omplaceringer mellem udvalg:
Lønpuljer 307.487
Fratrådte tjenestemænd 197.996
Kriminalpræventive tilsyn -145.000
Fordeling af OPUS LIS -150.000
Fordeling af Skyperationale -42.000
Ompl. fra misbrug administration til Visitationen -500.000
Tilretning af budget takstejd. 178.000
Fleksjobpulje 2017 - tilskud 369.792
Besparelser der påvirker taksten 16.959
Omplaceringer i alt 233.234

Korrigeret budget 2017 i alt 141.962.185  
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Regnskabsresultatet for Det specialiserede område 
 
Området kommer ud med et mindreforbrug på 1,685 mio. kr. Det er hovedsageligt længerevarende botilbud 
§ 108 med et mindreforbrug på 561.000 kr., misbrugsbehandling med et mindreforbrug på 291.000 kr., 
støttetimer § 85 med et mindreforbrug på 188.000 kr. og BPA med et mindreforbrug på 158.000 kr. 
Mindreforbruget skyldes, at tilgangen i 4. kvartal har været mindre end forudsat i budgetopfølgningen pr. 
30/9-2017. 
 
I 2017 er der ved budgetopfølgningen pr. 30/9 2017 afleveret 6,7 mio. kr. til kommunekassen grundet et 
mindreforbrug. Dette mindreforbrug skyldes, at visitationen i 2017 har revisiteret alle borgere samt arbejdet 
med implementeringen af de forslag, som man i samarbejde med PWC har udpeget for 2017. Dette arbejde, 
har via stram styring og prioritering af sager og opgaver, været med til at skabe rum til at arbejde dybere 
med de komplekse sager, hvor der har været et besparelsespotentiale. Dette arbejde er lykkes, og vil 
fremover via en struktureret arbejdsgang sikre fremdrift og rum til faglig sparring. Dette arbejde har betydet, 
at der er indarbejdet arbejdsgange som sikrer, at der sker årlige opfølgninger på alle sager via revisiteringer 
og at man derved overholder de politiske vedtagne sagsbehandlingstider.  
 
Tilgang af sager til Sundhed og Velfærd i 2017 
I 2017 har tilgangen til området været 9 borgere udefra og 16 borgere fra ungecentret. 
 
Oversigt over sagsudviklingen fra 2016 til 2017 

 Antal sager pr. 31/12-16 Antal sager pr. 31/12-17 
BPA 14 14 
§ 85 186 177 
§ 97 19 23 
§ 98 4 4 
§ 100 108 86 
§ 101 9 5 
§ 102 1 1 
§ 103 37 43 
§ 104 74 75 
§ 105 87 85 
§ 107 11 19 
§ 108 26 24 
§ 110 10 11 

 
Regnskabsresultatet Handicap- og psykiatriområdet 
Regnskabet for tilbud som ikke er omfattet af rammeaftaletilbud viser et merforbrug på 0,555 mio. kr. 
Efter korrektioner under økonomisk decentralisering overføres et merforbrug på 0,141 mio. kr. til 2018. 
 
Tilbud under rammeaftalen viser et merforbrug på 5.865 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tomgang, 
og derved er der ikke opnået den budgetteret indtægt.  
Merforbruget håndteres regnskabsteknisk jf. tidligere års praksis og indregnes i de kommende års takster. 
 
Konsulentfirmaet PwC gennemførte i 2016 en analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev 
Kommune. Analysens formål var, at afdække og beskrive omstillings- og effektiviseringsmuligheder på 
området for voksne med særlige behov. Et af de anbefalede tiltag, var implementering af differentierede 
takster på nogle af Brønderslev Kommunes botilbud, hvilket pr. 1. januar 2017 blev effektueret på 
Nordstjernen og Cassiopeia. Ligeledes er der pr. 1. juli 2017 indført en ny pakkestruktur og takstmodel for 
Socialpædagogisk støtte. Yderligere har PwC i 2017 lavet en analyse, som lægger op til en strategi for det 
fremtidige botilbudsområde, som der i Handicap- og psykiatriområdet skal arbejdes videre med i 2018.  
 
Sociale formål 
Samlet set har der været et mindreforbrug på 264.000 kr. Det skyldes mest et lavere forbrug end budgetteret 
på tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.  
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801 Vej og Park 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Parker og legepladser 
• Skove og naturområder 
• Strandområder 
• Idrætsanlæg 

Serviceudgifter (fortsat): 
• Vandløb 
• Materielgårde 
• Vejvedligeholdelse 
• Vintertjeneste 
 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter vedr. dette politikområde.  
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med driftsområderne: 

• Gartner- og parkområdet 
• Vejvedligeholdelse m. v. 
• Vandløb  
• Værkstedsområdet. 

 
Vej- og Parkvirksomhedens regnskabsresultat opgøres excl. vintertjeneste. Byrådet har vedtaget at mer-
/mindreudgifter vedrørende vintertjeneste reguleres via kassebeholdningen, da dette område kan afvige 
meget i forhold til det budgetterede.    
 
Af større aktivitetsændringer vedtaget i budget 2017 skal her nævnes: 

• Personale reduktion – 231.000 kr. 
 
 
Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 

 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

33.933.433
Budgetopfølgning 30-09-2017:
Ekstra grødeskæring i Ryå 250.000

Øvrige bevillinger:
Økonomisk decentralisering - overført overskud fra 2016 til 2017 299.530
Lønbesparelse pga. mindre lønstigning end forventet - BY 30.08.17 -43.716
Tillægsbevillinger i alt 505.814

Omplaceringer mellem politikområder
Snerydning og vedligehold af udeomsarealer på Jobcenteret 25.000
Omplaceringer i alt 25.000

Korrigeret budget 2017 excl. Vintertjeneste 34.464.247
Korrigeret budget 2017 Vintertjeneste 6.302.566
Korrigeret budget 2017 ialt 40.766.813  
 
 



Teknik- og Miljøudvalget  801 Vej og Park 
 

56 
 

 
Regnskabsresultatet 
 
Vej- og Parkvirksomhedens regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 162.500 kr. i forhold til korrigeret 
budget på 34.464.200 kr. excl. vintertjeneste. Mindreforbruget overføres til 2018 i økonomisk 
decentralisering. 
 
Vintertjeneste viser et merforbrug på 1.331.500 kr. i forhold til korrigeret budget på 6.302.500 kr. 
Merforbruget finansieres af kassen. 
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802 Kollektiv trafik, miljø m.m. 
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Jordforsyning 
• Byfornyelse 
• Driftssikring af boligbyggeri m. v. 
• Miljøforanstaltninger 
• Skadedyrsbekæmpelse 
• Vejbelysning 
• Havne 
• Kollektiv trafik – fælles formål 
• Busdrift 

Serviceudgifter (fortsat): 
• Ældreboliger, ydelsesstøtte 
• Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer 
• Indtægter efter forskellige love 
 
Brugerfinansierede udgifter: 
• Skadedyrsbekæmpelse 

 
AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 

 
Kollektiv trafik Sundhedshuset 
Med henblik på sikring af optimal kollektiv trafik til Sundhedshuset i Brønderslev, skal TMU løbende have 
fokus på betjeningen. 
 
Der er i 2017 anlagt nyt busskur på Agdrupvej, ligesom der er dialog med Regionen om, at der i 
Sundhedshuset indenfor ved hovedindgangen opsættes ”realtidstavle” (fortæller, hvornår næste bus 
kommer). 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Af større aktivitetsændringer vedtaget i budget 2017, skal her nævnes: 
 

• Vejbelysning, besparelse – 400.000 kr.  
• Kollektiv trafik, besparelse – 329.000 
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Godkendte tillægsbevillinger til politikområdets oprindelige budget 2017 
 
Godkendte tillægsbevillinger 2017 Kr.

22.724.064
Budgetopfølgning 30-09-2017
NT, flere passagerindtægter grundet indfasning af ny indtægtsmodel -438.000
Byggesagsgebyrindtægter -150.000
Terminsydelser til støttet boligbyggeri -275.000
Vejbelysning 88.000
Konsulentbistand vedr. større sager 500.000

Øvrige bevillinger:
Økonomisk decentralisering (venteskure) - overført underskud fra 2016 til 2017 -141.529
Overførsel af igangværende projekter fra 2016 til 2017 878.599
Lønbesparelse pga. mindre lønstigning end forventet - BY 30.08.17 -2.832
Tillægsbevillinger i alt 459.238

Omplaceringer mellem politikområder
§3 sagspukkel - overført fra TMU's anlægskonto 150.000
Genindførsel af visiteret kørsel -100.000
Til dækning af konsulenthjælp i administrationen -150.000
Omplaceringer i alt -100.000

Korrigeret budget 2017 i alt 23.083.302
 

Regnskabsresultatet: 
 
Områdets regnskabsresultat viser samlet et merforbrug på 1.502.000 kr. i forhold til korrigeret budget på 
23.083.300 kr.  
 
Merforbruget skyldes ikke merforbrug på områdets drift, men skyldes udgifter til projekter, som finansieres 
100 % af staten og hvor denne indtægt endnu ikke er modtaget. Det er blandt andet vandløbsprojekter. 
 
Hvis områdets projekter holdes ude af regnskabet, er der et mindreforbrug på driftsudgifterne på 199.900 kr. 
Heraf overføres 153.250 kr. i økonomisk decentralisering til 2018.  
 
Herudover har der været et mindreforbrug på arbejdet med indsatsplanlægning på grundvandsområdet, hvor 
restbudgettet på 855.470 kr. overføres til det videre arbejde i 2018.  
 
Desuden har der været en merindtægt i forhold til udgifterne på skadedyrbekæmpelse på 235.100 kr., som 
også overføres til 2018 til investeringer i nye lovkravsmæssige tiltag. 
 
 
Regnskabsresultat består således af følgende punkter: 
Projekter (100% statsfinansieret)  -2.792.574 kr. 
Øvrige områder 199.918 kr. 
Indsatsplanlægning på grundvandsområdet 855.478 kr. 
Skadedyrsbekæmpelse 235.116 kr. 
I alt -1.502.062 kr. 



Teknik- og Miljøudvalget  804 Brugerfinansierede områder (affald) 

59 
 

804 Brugerfinansierede områder  
 

OPGAVEOMRÅDER 
 
Serviceudgifter: 
• Ingen 

Overførsler: 
• Ingen 
 
Brugerfinansierede udgifter: 
• Affald 

 
 

AFRAPPORTERING VEDRØRENDE AFTALEPUNKTER 
 
Der er ingen aftalepunkter på dette politikområde. 
 
 

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTATET 
 
Affaldsområdet er et brugerfinansieret område, hvor hver ordning gebyrfinansieres ud fra hvile-i-sig-selv 
princippet. 
 
Det vil sige, at der tages højde for tidligere års overskud og underskud på ordningerne, når taksterne 
fastlægges.  
 
Budgetterne hos affaldsselskaberne Reno-Nord, AVV og Modtagestation Vendsyssel samt kommunens 
egne administrative omkostninger ligger til grund for takstberegningerne.  
 
Politikområde 804 Affald – kommer ud med et samlet mindreforbrug på kr. 3.428.750. 
 
 
Væsentlige afvigelser 
 
Renovationsordningen har et særskilt mindreforbrug på kr. 1.422.985. Mindreforbruget skyldes primært færre 
omkostninger til vognmanden og flere indtægter end forventet. 
 
Der har været et særskilt mindreforbrug på ordningen for genbrugspladserne på kr. 1.534.081. Det skyldes, 
at der er budgetteret med et overskud på kr. 300.000 for løbende dækning af underskud på ordningen (efter 
hvile-i-sig-selv princippet), omkostningerne til AVV har været lavere end budgetteret og at indtægterne er 
højere end forventet. 
 
Endvidere er der et særskilt overskud på kr. 342.374 for ordningen fælles formål (administration af 
affaldsområdet), hvilket overvejende skyldes et budgetteret overskud på kr. 160.000 for løbende dækning af 
underskud på ordningen (efter-hvile-i-sig-selv princippet), samt færre administrative omkostninger end 
forudsat. 
 

 

Regnskabsresultatet 
 
Mindreforbrug, fælles formål 342.374
Mindreforbrug, dagrenovation 1.422.985
Mindreforbrug, genbrugsordninger 1.609.600
Mindreforbrug, farligt affald 30.193
Mindreforbrug, øvrige ordninger 23.599  
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