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ÅRSBERETNING

Generelle bemærkninger
Regnskabet for 2018 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til regnskab 
for kommuner. Regnskabet består derfor af en beretnings- og specifikationsdel, samt en række lov-
bestemte oversigter.

For kommunerne kommer de største indtægter fra beskatning af indkomstskat, tilskud fra staten 
samt udligningsordningen. I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede byrådet at vælge det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag og indbyggertal og de deraf følgende indtægter i skatter, til-
skud og udligning. Skatteindtægter udgør i regnskab 2018 1.543,4 mio. kr. og tilskud og udligning 
udgør 753,3 mio. kr. I nedenstående diagram ses en procentvis fordeling mellem indtægter fra 
skatter og tilskud/udligning.

Brønderslev Kommunes samlede udgifter til drift, anlæg, jordforsyning og renter udgør i regnskab 
2018 i alt 2.230,0 mio.kr. I diagrammet nedenfor ses en procentvis fordelingen af udgifterne på de 
politiske udvalg. 

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen vedr. budget 2019, blev det besluttet 
at midtvejsregulere statstilskuddet i 2018 i nedadgående retning. Dette skyldes lavere udgifter på 
budgetgaranterede områder (kontanthjælp, sygedagpenge etc.), samt en lavere pris- og lønfrem-
skrivning end tidligere forventet til budget 2018. Brønderslev kommune blev i den forbindelse midt-
vejsreguleret med 18,7 mio. kr., hvoraf ca. 13 mio. kr. vedr. budgetgaranterede områder. Desuden 
blev kommunerne i Økonomiaftalen kompenseret via Lov- og Cirkulæreprogrammet for nye tiltag, 
hvilket gav Brønderslev Kommunes en merindtægt på 3,3 mio. kr. Netto betød dette en midtvejsre-
gulering på 15,4 mio. kr.

Herudover blev beskæftigelsestilskudt også midtvejsreguleret for 2018 og efterreguleret for 2017. I 
alt blev beskæftigelsestilskuddet reguleret med 7,9 mio. kr.

Reguleringerne vedr. de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet på samlet 20,9 
mio. kr. skyldes primært lavere udgifter på landsplan til overførsler og forsikrede ledige. Denne ud-
vikling ses også i Brønderslev Kommune, hvor beskæftigelsesområdets udgifter i regnskab 2018 
har været ca. 50 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. 



BRØNDERSLEV KOMMUNE Årsberetning
Regnskab 2018

2

Det samlede resultatet for regnskabsår 2018 viser et overskud på den ordinære drift på 98 mio. kr. 
Der blev oprindeligt budgetteret med et overskud på 45,5 mio. kr. – nedenfor er nævnt de væsent-
ligste årsager til regnskabsresultatet.

 I det oprindelige budget for 2018 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 
20,5 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mel-
lem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 45,5 mio. kr. 

 Budgetopfølgningen pr. 30/9-2018 viste et netto mindreforbrug på 20,6 mio. kr., som bestod 
af merforbrug på serviceområderne på 14,6 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 38,0 
mio. kr. og derudover en forventet mindreindtægt på finansiering på 2,8 mio. kr. 

 Forsikringssum vedrørende Hedelund på 9,5 mio. kr. blev udbetalt til Brønderslev Kommu-
ne i december 2018.

 Selskabet HMN Naturgas I/S, som Brønderslev Kommune var en del af, blev i 2017 solgt. I 
2018 blev provenuet for salget udbetalt og Brønderslev Kommunes andel var 19,5 mio. kr. 
Heraf blev der betalt 20% af beløbet i statsafgift og resten af beløbet - 15,6 mio. kr. blev 
deponeret. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode.

På anlæg blev der oprindelig budgetteret med et netto udgiftsniveau på 29,3 mio. kr. og de faktiske 
forbrug endte på 27,0 mio. kr.

Der er i det oprindelige budget for 2018 ikke budgetteret med indtægter og udgifter til jordforsyning. 
Der er i løbet af 2018 solgt jord for 9,7 mio. kr. og der har været udgifter til køb af jord inkl. bygge-
modning for i alt 14,4 mio. kr. 

Samlet set viser regnskabet for 2018 et overskud på det skattefinansierede område på 66,3 mio. 
kr.
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Regnskabsopgørel-
se
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i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse

Noter A. Skattefinansierede område
Indtægter

1 Skatter -1.542,5 -1.543,4 -1.543,4 0,0
2 Tilskud og udligning, momsrefusion m.v. -767,2 -753,1 -753,0 0,1

Indtægter i alt -2.309,6 -2.296,5 -2.296,4 0,1

Driftsudgifter
Økonomiudvalget 360,3 337,9 312,5 -25,4
Børne- og Skoleudvalget 534,7 556,6 540,2 -16,4
Fritids- og Kulturudvalget 56,2 59,4 56,1 -3,3
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 627,2 586,0 574,3 -11,8
Ældreomsorgsudvalget 321,8 347,2 339,0 -8,1
Social- og Sundhedsudvalget 322,7 329,4 324,7 -4,7
Teknik- og Miljøudvalget 60,6 59,9 64,4 4,5

3 Driftsudgifter i alt 2.283,4 2.276,4 2.211,1 -65,3

4 Renter m.v. 5,7 3,3 -12,8 -16,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -20,5 -16,7 -98,0 -81,3

5 Anlægsudgifter
Økonomiudvalget 13,5 27,6 15,1 -12,5
Børne- og Skoleudvalget 0,0 0,2 0,2 0,0
Fritids- og Kulturudvalget 0,7 1,9 1,4 -0,4
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0
Ældreomsorgsudvalget 0,3 0,3 0,2 -0,1
Social- og Sundhedsudvalget 0,0 0,4 0,1 -0,3
Teknik- og Miljøudvalget 14,8 15,5 10,1 -5,4
Anlægsudgifter i alt 29,3 45,7 27,0 -18,7
Resultat af ordinær drifts- og anlægsvirksomhed 8,8 29,0 -71,0 -100,0

Jordforsyning
Salg af jord 0,0 -7,7 -9,7 -2,0
Køb af jord incl. byggemodning 0,0 31,8 14,4 -17,4
Jordforsyning i alt 0,0 24,1 4,7 -19,4

Resultat af det skattefinansierede område 8,8 53,1 -66,3 -119,4

B. Brugerfinansierede område
Affald drift (udgifter-indtægter) 0,0 0,0 -1,2 -1,2
Resultat af det brugerfinansierede område 0,0 0,0 -1,2 -1,2

C. RESULTAT I ALT (A + B) 8,8 53,1 -67,5 -120,6
Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal (-) angiver indtægter
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Balance
i mio. kr. Ultimo 2017 Ultimo 2018

Noter AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 806,2 778,8
Immaterielle anlægsaktiver

7 Finansielle anlægsaktiver 1.039,0 1.035,1
Finansielt udlæg, forsyningsvirksomhederne -9,3 -10,5
Anlægsaktiver i alt 1.835,9 1.803,4

Omsætningsaktiver
Fysiske anlæg til salg 66,7 98,5
Omsætningsaktiver, varebeholdninger
Tilgodehavender 76,3 90,5

7 Værdipapirer 7,0 6,8
6 Likvide beholdninger 108,4 124,5

Omsætningsaktiver i alt 258,4 320,4

AKTIVER I ALT 2.094,3 2.123,7

PASSIVER
10 Egenkapital

Balance for takstfinansierede aktiver
Balance for selvejende institutioners aktiver -1,3 -1,2
Balance for skattefinansierede aktiver -853,8 -858,4
Reserve for opskrivninger -17,8 -17,6
Balance for øvrige statusposter -108,9 196,5
Egenkapital i alt -981,8 -680,8

Gældsforpligtelser
8 Hensatte forpligtelser -161,6 -504,9
9 Langfristede gældsforpligtelser -638,7 -621,4

Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -2,8 -2,3
Kortfristede gældsforpligtelser -309,3 -314,3
Gældsforpligtelser i alt -1.112,5 -1.443,0

PASSIVER I ALT -2.094,3 -2.123,7



BRØNDERSLEV KOMMUNE Årsberetning
Regnskab 2018

6

Noter

1. Skatter
De samlede skatteindtægter i 2018 udgjorde 1.543 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er 
der en merindtægt på 0,9 mio. kr. Den mindre afvigelse skyldes færre tilbagebetalinger af ejen-
domsskatter end budgetteret. Afvigelsen blev indarbejdet i det korrigerede budget efter 3. budge-
topfølgning. Regnskabsresultatet viser derfor kun en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget.

Den primære skatteindtægt kommer fra beskatning af indkomstskat. Dernæst er de væsentligste 
skatteindtægtskilder ejendomsskatter og selskabsskat.

Brønderslev kommune valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til budget 2018, og derfor 
er det budgetterede indkomstskatteprovenue og selskabsskat også lig med regnskabsresultatet. 
Ejendomsskatteindtægten er ikke en del statsgarantien, og kan derfor ændre sig i forhold til det 
budgetterede.

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse

Skatteindtægter i alt -1.542,3 -1.543,2 -1.543,3 -0,1
Indkomstskat -1.435,0 -1.434,9 -1.435,0 -0,1
Ejendomsskatter (grundskyld) -94,1 -94,8 -94,7 0,1
Selskabsskat -11,5 -11,5 -11,5 0,0
Øvrige skatter -1,7 -2,0 -2,1 -0,1

2. Tilskud, udligning og refusion af købsmoms
De samlede indtægter fra tilskud og udligning i 2018 var på 753,3 mio. kr. I forhold til det oprindeli-
ge budget er der en mindreindtægt på 13,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært midtvejsregulering 
af tilskud og udligning på ca. 15 mio. kr. 

Herudover blev beskæftigelsestilskuddet midtvejs- og efterregulereret med en mindreindtægt på 
7,9 mio. kr. I forhold til en budgetteret udgift på 9 mio. kr. til midtvejsreguleringen, giver det en afvi-
gelse på 1,1 mio. kr. i mindreforbrug. 

Afvigelserne blev indarbejdet i det korrigerede budget efter 3. budgetopfølgning. Det korrigerede 
budget er derfor lig med regnskabsresultatet.  

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse

Tilskud og udligning i alt -767,2 -753,3 -753,3 0,0
Udligning og generelle tilskud -633,4 -618,4 -618,4 0,0
Udlignign af tilskud vedr. udlændinge 12,3 12,3 12,3 0,0
Kommunale bidrag til regionerne 4,8 4,8 4,8 0,0
Beskæftigelsestilskud inkl. efterregulering -74,9 -76,0 -76,0 0,0
Øvrige særlige tilskud -76,0 -76,0 -76,0 0,0

Refusion af købsmoms 0,0 0,1 0,2 0,1
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3. Skattefinansierede driftsudgifter
Som det ses i tabellen nedenfor, er der er samlet set et mindreforbrug på driftsområderne på i alt 
65,3 mio. kr. 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Driftsudgifter i alt 2.283,5 2.276,4 2.211,2 -65,3 -49,0 -16,3
Økonomiudvalget 360,3 337,9 312,5 -25,4 -14,9 -10,5
Børne- og Skoleudvalget 534,7 556,6 540,2 -16,4 -16,6 0,2
Fritids- og Kulturudvalget 56,2 59,4 56,1 -3,3 -3,3 0,0
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 627,2 586,0 574,3 -11,8 -0,6 -11,2
Ældreomsorgsudvalget 321,8 347,2 339,0 -8,1 -14,6 6,5
Social- og Sundhedsudvalget 322,7 329,4 324,7 -4,7 -3,0 -1,7
Teknik- og Miljøudvalget 60,6 59,9 64,4 4,5 4,0 0,4

Anm: Der kan være mindre afvigelser i totalerne i ovenstående opgørelse i forhold til opgørelserne i de specielle bemærkninger. Det 
skyldes, at tallene bagved er regnet i henholdsvis mio. kr. i de specielle bemærkningerne og i hele kr. i ovenstående opgørelse. 

I 2018 har der i budgetopfølgningerne været fokus på nedenstående områder og nedenfor ses en 
kort beskrivelse af regnskabsresultatet for netop disse områder. 

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der er et mindreforbrug på området på 11,8 mio. 
kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget for 2018 ender regnskabet 
med et mindreforbrug på 52,9 mio.kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til forsikrede 
ledige, sygedagpenge, øvrige overførsler samt udlændinge. I forbindelse med den årlige økonomi-
aftale mellem KL og Regeringen blev tilskuddet til kommunerne under ét nedreguleret og Brønder-
slev Kommunes andel var ca. 20,0 mio. kr. Det betyder, at mindreforbruget på området har været 
betydeligt større end den samlede efterregulering.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på 4,7 mio.kr. i forhold til det 
korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der på området samlet set et merforbrug 
på 2,0 mio.kr. I 2018 har der på området været fokus på udfordringen vedr. tomme pladser og der-
af manglende indtægter, og derudover er udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering fulgt tæt 
gennem hele året.

På Ældreomsorgsudvalget viser regnskabet samlet set et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Byrådet 
bevilligede den 25.04.18 en tillægsbevilling til området på 4,7 mio. kr. på grund af ændrede bud-
getforudsætninger. Herudover blev der ved budgetopfølgningen pr. 30/9 givet en tillægsbevilling på 
7,8 mio. kr. som primært vedrørte forventede merudgifter på sygeplejeområdet. Mindreforbruget i 
regnskab 2018 er hovedsageligt vedrørende plejecenterområdet, herunder kommunale plejecentre 
med overførselsadgang. Derudover er der et mindreforbrug på handicapbiler og SSH og SSA ele-
ver.

På det samlede Børne- og ungeområde blev der ved budgetopfølgningen pr. 30/9 forventet et mer-
forbrug på 7,0 mio. kr., hvortil der blev givet en tillægsbevilling. Regnskabet viser et samlet mindre-
forbrug ift. det korrigerede budget på ca. 3,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindrefor-
brug på Børne- og Skoleudvalgets område på 2,0 mio. kr. og et mindreforbug på UngeCenteret på 
1,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget på Børne- og Skoleudvalgets område skyldes blandt andet 
medhold i en sag afgjort i Ankestyrelsen.



BRØNDERSLEV KOMMUNE Årsberetning
Regnskab 2018

8

Generel 
5% 

overfør
sel

 43%

Ubeting
et 

overfør
sel
 6%

Ingen 
overfør

sel
 51%

Diagram 0.3 Opr. budget 2018 fordelt på overførselstyper

Det samlede forbrug på området er faldet med ca. 4,0 mio. kr. i forhold forbruget i 2017 regnska-
bet. Nedenstående graf viser denne nedadgående tendens siden regnskab 2016.

Graf 0.1 Samlet udvikling i Børne- og Familieområdet og UngeCenteret

2014 2015 2016 2017 2018
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138

Forbrug i alt Opr. Budget i alt

Samlet udvikling i Børne- og Familieområdet og UngeCenteret

M
io

.k
r

Økonomisk Decentralisering

Der overføres fra 2018 til 2019 jf. bevillingsreglerne ca. 49 mio. kr. på driftsområderne. Det er en 
stigning på ca. 12 mio. kr. i forhold til overførslen fra regnskab 2017 til regnskab 2018. I cirkeldia-
grammet nedenfor ses en procentfordeling af det oprindelige budget fordelt på de tre overførselsty-
per som anvendes jf. Brønderslev Kommunes bevillingsregler. 

Generelt kan nævnes, at områder, hvor der ikke er overførsel - primært er overførselsudgifter, 
myndighedsopgaver mm. Områder med generel 5% overførsel er primært serviceområder og Ube-
tinget overførsel er typisk driftsprojekter med en længere tidshorisont end et budgetår. 

De væsentligste forklaringer til en øget overførsel er:

 På Økonomiudvalget er der en stigning på ca. 4 mio. kr. Siden implementeringen af Varige 
sport og investeringsstrategien er der blevet overført et merforbruget vedr. personalet på 
disse områder. Dette har akkumuleret et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr., som ikke overføres 
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til 2019, da merforbruget ved regnskab 2018 finansieres delvist af et mindreforbrug på Ud-
satte Børn og Unge samt UngeCenter på ca. 3 mio. kr. 

 På Børne- og Skoleudvalget er der en stigning på ca. 3,3 mio. kr., som primært ligger på 
folkeskoleområdet. Årsagen dertil er tilbageholdenhed og opmærksomhed på kommende 
udfordringer i 2019. Blandt andet forventes der væsentlig flere udgifter til specialundervis-
ning.

 På Ældreomsorgsudvalget er der en stigning i overførslen på ca. 5,5 mio. kr. Dette skyldes 
primært mindreforbrug på Plejecentrene, handicapbiler samt SSA og SSH elever. En del af 
mindreforbruget på plejecenterområdet skal i 2019 anvendes til at imødegå udfordringer på  
plejecenterområdet, herunder en stigning i kommunale plejecenterpladser. Vedrørende 
SSA og SSH elever forventes der væsentlig flere udgifter i 2019 - dels pga. større optag og 
øget tilgang af blandt andet voksenelever.  På området vedrørende handicapbiler er der tid-
ligere foretaget en langsigtet vurdering af periodisering af udgifterne til området og der for-
ventes i de kommende år øgede udgifter til handicapbiler.

Serviceudgifter og øvrig drift

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse

Serviceudgifter 1.598,8 1.626,2 1.568,7 -57,5

Øvrig drift (netto driftsudgifter) 684,6 650,2 641,2 -9,0
Brugerfinansierede områder -1,2 -1,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering 131,5 133,3 135,2 1,9
Ældreboliger 0,1 0,8 1,0 0,2
Refusion særligt dyre enkeltsager -13,7 -13,0 -12,0 1,0
Overførselsudgifter 482,8 465,4 456,2 -9,2
Forsikrede ledige 83,9 63,7 62,0 -1,7

Driftsudgifterne fordeler sig med 1.568,7 mio. kr. til serviceudgifter og 641,2 mio. kr. til øvrig drift, 
hvoraf 456,2 mio. kr. er overførselsudgifter. 

KL udmeldte sommeren 2018 et vejledende sigtepunkt for Brønderslev Kommunes serviceudgifter 
i relation til sanktionslovgivningen. Sigtepunktet for Brønderslev Kommune er på 1.597,6 mio. kr. 
Det betyder at Brønderslev Kommunes serviceudgifter er 28,9 mio. kr. lavere end dette sigtepunkt. 
Serviceudgifterne var ved budgetvedtagelsen 1.598,8 mio. kr.    

Det er vigtigt, at kommunerne under ét overholder servicerammen, da 3 mia. kr. af tilskuddet fra 
staten er betinget af servicerammen overholdes. 
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Nøgletal for udvikling 

I tabellen nedenfor ses bl.a. udviklingen i den ordinære drift i årene 2014 til budget 2019.

i mio. kr.
Resultat af ordinær drift Anlægsniveau Resultat af skatte-

finansieret område
År 2014 -20,4 53,5 33,1
År 2015 -20,6 46,5 25,9
År 2016 -83,3 28,9 -54,5
År 2017 -93,4 28,9 -64,4
År 2018 -98,0 31,7 -66,3
År 2019 (Budget) -41,6 39,1 -2,5
Anm: Negative tal angiver overskud, positive tal angiver underskud

I henhold til Brønderslev Kommunes ”økonomiske politik”, der blev godkendt i Byrådet den 28. fe-
bruar 2018, er det et overordnet langsigtet økonomisk mål for Brønderslev Kommune at have en 
robust økonomi.

Ved en robust økonomi forstås her en økonomi, hvor Brønderslev Kommune har et økonomisk rå-
derum til at finansiere investeringer i nye anlæg og langsigtet udvikling af kommunen, samt at kom-
munen har et passende budgetværn mod uforudsete hændelser.    

Den økonomiske politik for Brønderslev Kommune fastlægger de pejlemærker, der skal styres efter 
med sigte på at indfri det overordnede mål. Nogle af målsætningerne er blandt andet:

 Kommunens driftsresultat skal vise et overskud, som på sigt kan finansiere det ordinære 
anlægsbudget.

 Overskuddet på driften skal på sigt muliggøre skattefinansierede anlægsudgifter excl. jord-
forsyning på et niveau, der svarer til 1% af kommunens udskrivningsgrundlag.

 Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område. 
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4 Renter

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse

Renter i alt 5,7 3,3 -12,8 -16,1
Renteindtægter:
Renter af likvide aktiver -0,9 -1,9 -1,5 0,4
Renter af tilgodehavender -0,5 -0,5 -0,3 0,2
Garantiprovision -2,2 -2,3 -2,3 0,0
Aktier og andelsbeviser m.v. 0,0 -0,9 -17,4 -16,5
Renteudgifter:
Renter af gæld 9,3 8,9 8,7 -0,2

Det oprindelige budget er netto på 5,7 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventedes 
der et større afkast på kommunens kapitalforvaltningsaftale på 1,0 mio. kr. Herudover forventedes 
der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. kommunens låneportefølje, hvilket skyldes, at renten på 
variable lån er mindre end budgetteret. Det korrigerede budget udgør herefter 3,3 mio. kr.   

Netto afvigelsen på 16,1 mio. kr. består primært af salg af HMN Naturgas I/S.  
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5 Anlæg

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

Anlæg i alt 29,3 69,8 31,7 -38,1 -34,4 -3,7
Anlæg - ekskl. jordforsyning 29,3 45,7 27,0 -18,7 -18,1 -0,6
Jordforsyning, køb af jord+byggemodning 0,0 31,8 14,4 -17,4 -16,3 -1,1
Jordforsyning, salg af grunde 0,0 -7,7 -9,7 -2,0 0,0 -2,0

Anlæg – ekskl. jordforsyning

Det oprindelige anlægsbudget ekskl. jordforsyning er i 2018 på 29,3 mio. kr. og det korrigerede 
budget er på 45,7 mio. kr. Det korrigerede budget er inklusive overførsel af ikke forbrugte midler på 
14,8 mio. kr. fra regnskab 2017.

Der overføres 18,1 mio. kr. til 2019 på ikke afsluttede projekter samt ikke frigivne rådighedsbeløb i 
diverse anlægspuljer. Kassen tilføres 0,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på afsluttede projekter 
samt salg af bygninger.

Gennem de sidste år er der overført ikke frigivne rådighedsbeløb i anlægspuljerne til Midtbyplaner 
og Områdefornyelse. Disse udgør 4,5 mio. kr. af overførslen til 2019. En del af disse midler bliver i 
2019 anvendt i projektet ”Genform Dronninglund”.

Jordforsyning

Der er ikke budgetteret med et oprindeligt budget på udgifter til jordforsyningen. Det korrigerede 
budget er på 31,8 mio. kr. I dette beløb indgår overførsel fra regnskab 2017 på 2,9 mio. kr. på ikke 
afsluttede projekter. Herudover er der i løbet af året bevilliget 8,7 mio. kr. til etape 2 i Ådalen samt 
19,3 mio. kr. til forlængelse af Østermarken og byggemodning af 2 etape af Markedsbakken i Hjal-
lerup. 
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6 Likviditet 
Udvikling i kassebeholdning

Brønderslev Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning opgjort over 12 måneder er pr. 31. de-
cember 2018 opgjort til 226,5 mio.kr., hvilket er en stigning på 64,7 mio.kr. Årsagen til den positive 
udvikling i den gennemsnitlige likviditet skyldes dels regnskabsresultatet for 2018 men også tidlige-
re års positive regnskabsresultater.

Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger i 2018 er 6.230 kr.

Brønderslev Kommunes indbyggertal pr. 31/12-2018 er opgjort til 36.354, hvilket er en stigning i 
forhold til 2017 på 51 borgere.

I Brønderslev Kommune Økonomiske politik, der blev vedtaget i Byrådet den 28. februar 2018, 
fremgår det, at den gennemsnitlige kassebeholdning som minimum skal udgøre 3% af kommunens 
samlede bruttoudgifter.

Graf 0.2 Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning
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Finansieringsoversigt

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget Regnskab Afvigelse

Likvide beholdninger primo 108,4

Tilgang af likvide aktiver: -9,8 34,5 -61,2 95,7
  Årets resultat 8,8 53,1 -67,5 120,6
  Lånoptagelse -18,6 -18,6 -26,3 7,7
  Øvrige finansforskydninger 0,0 0,0 32,5 -32,5

Anvendelse af likvide aktiver: 42,4 42,3 42,3 0,0
  Afdrag på lån 42,4 42,3 42,3 0,0

Likvide beholdninger ultimo 124,5
Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal (-) angiver indtægter

Anm: Værdiregulering af kapitalforvaltningsaftale indgår ikke i bevæglserne (tilgang/anvendelse). Udgør 2,8 mio. kr. i 2018.
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Brønderslev kommunes likviditet pr. 31. december 2018 viser en positiv beholdning på 124,5 mio. 
kr., hvilket er en forøgelse på 16,1 mio. kr. sammenlignet med ultimo 2017. Ændringen i likviditeten 
kommer fra et positivt årsresultat på 67,5 mio. kr., lånoptagelser på 26,3 mio. kr. samt afdrag på 
lån på 42,3 mio. kr. Herudover er der finansforskydninger på 32,5 mio. kr. Øvrige finansforskydnin-
ger er de udgifter/indtægter, som er en del af regnskabsresultat i 2018, men hvor påvirkning af 
kassen ikke sker i selve regnskabsåret. 

 Lånoptagelser

i mio. kr.
Låneramme Budgetteret 

udnyttet
Optaget lån

Det ordinære anlægsområde 5,0 4,3 5,0
Styrkelse af likviditeten 11,0 11,0 11,0
Energibesparende foranstaltninger 0,0 3,3 4,7
Overført restdispensation fra 2017 0,0 0,0 0,7
Byfornyelse 0,0 0,0 1,5
Nettoudgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat 0,0 0,0 0,6
Arealerhvervelse 0,0 0,0 0,3
I alt låneoptagelse vedr. 2018 16,0 18,6 23,8

Lånerammen er et udtryk for det lånetilsagn Brønderslev Kommune modtog fra Økonomi- og In-
denrigsministeriet ultimo august 2017 på baggrund af fremsendte låneansøgninger. 

Lån til styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner på 11,0 mio. kr., blev optaget i decem-
ber 2018. Det er et krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at lånet skal optages i det år, hvortil 
lånetilsagnet er givet.

Øvrige lån på i alt 12,8 mio. kr., er optaget i marts 2019, da de endelige anlægsudgifter for 2018 
her er opgjort. 
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7 Langfristede tilgodehavender

i mio. kr.
Ultimo 2017 Ultimo 2018 Forskydning

Langfristede tilgodehavender i alt 1.046,0 1.041,9 -4,1

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.039,0 1.035,1 -3,9
Aktier og andelbeviser 992,6 976,0 -16,6
Udlån til beboerindskud 14,6 14,2 -0,4
Andre langfristede udlån 17,8 18,3 0,5
Deponerede beløb 14,0 26,6 12,6

Værdipapirer (pantebreve) i alt 7,0 6,8 -0,2

Som det fremgår af balancen, har de langfristede tilgodehavender ændret likviditeten med 4,1 mio. 
kr. Flere ændringer i langfristede tilgodehavender bogføres direkte på status og påvirker derfor ik-
ke kommunens likviditet. Dette vedrører blandt andet værdien af aktier og andelsbeviser som frem-
går af nedenstående tabel.

Forskydningen vedr. deponerede beløb udgør primært kommunens andel ved salg af HMN Natur-
gas A/S. Det deponerede beløb udgør 15,6 mio. kr. som frigives over en 10-årig periode.

Forskydningen vedr. aktie og andelsbeviser skyldes ligeledes primært salget af HMN Naturgas 
A/S, idet værdien af HMN Naturgas ændres og dermed bliver Brønderslev Kommunes andel deri 
mindre.

Saldoen på indskud i Landsbyggefonden fremgår ikke af balancen i henhold til Indenrigsministeri-
ets regler herom. Saldoen ultimo 2018 er 75,3 mio. kr. 

Oversigt over aktier og andelsbeviser 2018

i mio. kr. Ejerandele i % Indre værdi Kommune andel
Selskabsnavn
Østvendsyssel Plantageselskab 2,61 10,7 0,3
Nordjyllands Beredskab 6,17 9,9 0,6
HMN Naturgas I/S 1,95 1.410,0 27,5
Affaldsselskab Vendsyssel Vest 35,64 99,7 35,6
I/S Reno-Nord 6,12 19,6 1,2
Brønderselv Forsyning A/S 100,00 910,3 910,3
Fælles Hjælpemiddeldepot 13,00 4,0 0,5
I alt 976,0
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8 Hensatte forpligtigelser

i mio. kr.
Ultimo 2017 Ultimo 2018 Forskydning

Hensatte forpligtelser i alt -161,6 -504,9 -343,3
Tjenestemandspensionsforpligtelser -140,5 -478,1 -337,6
Hensatte forpligtelser arbejdsskader -21,1 -26,8 -5,7

Tjenestemandspensionsforpligtelserne udgjorde 140,5 mio. kr. ultimo 2017, og 478,1 mio. kr. ulti-
mo 2018. Dette er en stigning i forpligtigelserne på 337,6 mio. kr., som kommer efter en ny aktuar-
beregning pr. ultimo 2018. Stigningen skyldes, at Indenrigsministeriets metode for beregning af tje-
nestemandspensionsforpligtelser er ændret i forhold til beregningen ultimo 2013. I den nye bereg-
ningsmetode ligger blandt andet, at levealderen er stigende, at folk er længere på arbejdsmarke-
det, at fremtidige pensionsudbetalinger omregnes som nutidsværdi samt det anvendte renteniveau 
er steget ved krav fra Finanstilsynet. 
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9 Langfristet gæld

i mio. kr.
Ultimo 2017 Ultimo 2018 Forskydning

Langfristede gæld i alt -638,8 -621,4 17,4
Skattefinansieret gæld -573,7 -560,4 13,3
Selvejende institutioner -1,0 -0,9 0,1
Gæld vedr. ældreboliger -56,5 -53,9 2,6
Finansielt leasede aktiver -7,6 -6,2 1,4

Den langfristede gæld udgjorde 638,8 mio. kr. ultimo 2017 og 621,4 mio. kr. ultimo 2018. Gælden 
er hermed reduceret med 17,4 mio. kr. i 2018.

Nedenstående graf viser, at gælden de seneste to regnskabsår er nedadgående. I alt er den lang-
fristede gæld siden 2016 blevet reduceret med 39,4 mio. kr.

Graf 0.3 Udvikling i den langfristede gæld
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10 Egenkapital
Udvikling i egenkapital i mio. kr.

Egenkapitalen ultimo 2017 -981,8

Udvikling i modpost for selvejende institutioners aktiver 0,1
Udvikling i modpost for skattefinansierede aktiver -4,6
Udvikling i modpost for opskrivninger 0,2

Udvikling på balancekontoen:
Årets resultat, inkl. feriepenge (3,7 mio. kr.) -63,7
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender 3,0
Regulering vedr. forsyningsvirksomheders finansielle resultat 1,2
Indskud og afskrivning af gæld i Landsbyggefonden -0,9
Regulering skyldige feriepenge 3,7
Regulering af aktier og andelsbeviser 16,6
Regulering af leasingforpligtigelser -1,3
Værdiregulering af kapitalforvaltningsaftaler 2,8
Regulering af tjenstemandspensioner 337,6
Regulering af arbejdsskader 5,2
Øvrige tekniske korrektioner og afskrivninger 1,3

Egenkapitalen ultimo 2018 -680,8
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Personaleoversigt 
Fuldtids- 

ansatte i alt 
2018

Fuldtids-  
ansatte i alt 

2017

Forskel 
antal

Forskel 
%

Brønderslev Kommune 2.471,8 2.466,6 5,2 0,2
Økonomiudvalget 455,4 461,6 -6,1 -1,3

      Politisk virksomhed m.m 1,1 1,1 0,0 0,0
Administration 328,9 326,4 2,5 0,8

      Forsikring, beredskab og bygninger 112,9 113,7 -0,8 -0,7
Puljer 12,5 20,4 -7,8 -38,5

   Børne- og Skoleudvalget 957,4 944,0 13,5 1,4
Skoler og undervisning 588,6 588,1 0,5 0,1

      Dagtilbud 328,3 319,1 9,3 2,9
Udsatte børn og unge 40,5 36,8 3,7 10,1

   Fritids- og Kulturudvaget 54,7 53,3 1,4 2,6
Fritid, kultur og bibliotek 54,7 53,3 1,4 2,6

   Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 36,4 43,4 -7,1 -16,2
Beskæftigelse og kontante ydelser 22,2 30,7 -8,5 -27,8

      UngeCenter 14,2 12,8 1,5 11,4
Ældreomsorgsudvalget 565,8 558,2 7,6 1,4

      Ældreomsorg 565,8 558,2 7,6 1,4
Social- og Sundhedsudvalget 309,3 314,2 -4,9 -1,6

      Sundhed 53,6 52,7 0,9 1,7
Socialpsykiatri/Handicap og misbrug 255,6 261,5 -5,8 -2,2

   Teknik- og Miljøudvalget 92,8 92,0 0,9 0,9
Vej og Park 87,6 87,0 0,7 0,8

      Kollektiv trafik, miljø m.m. 2,9 2,8 0,1 2,0
Brugerfinansierede områder (affald) 2,4 2,2 0,1 6,2

Personaleoversigten er opgjort på baggrund af udvalgsstruktur og politikområder. Personaleover-
sigten viser antal fuldtidsstillinger i Brønderslev Kommune for hhv. 2018 og 2017.

Personaleoversigten viser at Brønderslev Kommune i 2018 har haft 2.471 fuldtidsstillinger. I 2017 
var antallet 2.466 fuldtidsstillinger. Det betyder, at der har været en stigning fra 2017 til 2018 på i 
alt 5 fuldtidsstillinger. De væsentligste ændringer er kort beskrevet nedenfor.

På Økonomiudvalgets område skyldes nedgangen primært færre antal PAU elever.

På Børne- og Skoleudvalgets område skyldes stigningen primært flere børn i dagplejen og dermed 
flere dagplejere.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets områder skyldes nedgangen primært, færre perso-
ner i et seniorjob.
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REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis
Generelt

Brønderslev Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og inden for ram-
merne af de retningslinjer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regn-
skabssystem 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 re-
gistrering af indtægter og udgifter.

I øvrigt skal Økonomi- og Indenrigsministeriets særlige regler for kontering og regnskabsaflæggel-
se 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 regnskabs-
system 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 opbe-
vare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øv-
rigt, 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 in-
den udløbet af supplementsperioden, der slutter den 31. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afhol-
des. 

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms. 
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Bemærkninger til regnskabet

Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet for hvert politikområde, hvor der er driftsudgifter, ved-
rørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 

Derudover udarbejdes der bemærkninger til de budgetaftalepunkter, der blev aftalt og fremgik af 
årets budgetaftaletekst. 

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. se-
neste 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 momsrefu-
sionsordning 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.
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- 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, tinglys-
ning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale.

Afskrivningsgrundlag mv.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kost-
prisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Negative restværdier - hvilket for eksempel er udgifter til bortskaffelse/reetablering - skal kun regi-
streres i anlægskartoteket som en note. Der må ikke registreres restværdi for immaterielle anlægs-
aktiver.

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 vurde-
ring 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 genopret-
ningsformål 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.



BRØNDERSLEV KOMMUNE Regnskabspraksis
Regnskab 2018

23

Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:

- Aktiver under udførelse.

- Grunde

- Grunde og bygninger bestemt til videresalg. Disse skal fremgå af en særskilt regnskabspost un-
der 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 vurde-
ring 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.

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 omsætnings-
aktiv, som der ikke afskrives på.



BRØNDERSLEV KOMMUNE Regnskabspraksis
Regnskab 2018

24

- 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 af-
skrivningsperioden i anskaffelsesåret. For øvrige anskaffelser af teknisk udstyr, maskiner og inven-
tar anskaffet før 1. januar 2007 påbegyndes afskrivningsperioden også i anskaffelsesåret. For øvri-
ge 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 afskri-
ves 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 anlægsakti-
vet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal altid være meget væsentlig.

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 nu-
tidsværdi for anlægget og kapitaliseret restforpligtelse. 

Omsætningsaktiver

Grunde og bygninger til videresalg

Som udgangspunkt måles aktiverne til kostpris, medmindre den udbudte salgspris er mindre. Om-
vendt kan en højre udbudt salgspris 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. 
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Forpligtelser og hensættelser

Tjenestemandspensionsforpligtelser

Kommunens samlede nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner er opgjort som den aktuarmæs-
sigt beregnede kapitalværdi med fradrag af værdien af forsikringsmæssigt afdækkede ordninger. 
Fra 2017 er Indenrigsministeriets metode for beregning af tjenestemandsforpligtelser ændret. I den 
nye beregningsmetode ligger blandt andet, at levealderen er stigende, at folk er længere på ar-
bejdsmarkedet, at fremtidige pensionsudbetalinger omregnes som nutidsværdi samt det anvendte 
renteniveau er steget ved krav fra Finanstilsynet.  

Der er krav om aktuarmæssig beregning hver 5. år. Der er senest udarbejdet beregning i 2018. 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 foreta-
ges en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen:

- Indfrielse af garantier til enkeltpersoner. Der indregnes forpligtelse til fratrædelsesbeløb ved ud-
løb 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 2017.



BRØNDERSLEV KOMMUNE Specielle bemærkninger
Regnskab 2018

26

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
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ØKONOMIUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Økonomiudvalget 360,3 337,8 312,5 -25,3 -14,8 -10,5
101 Politisk Virksomhed 14,6 17,0 14,7 -2,3 -2,3 0,0
102 Administration 196,9 202,8 198,4 -4,4 -6,9 2,5
103 Forsikringer, beredskab og bygninger 73,9 76,1 60,7 -15,4 -3,0 -12,4
104 IT 32,7 31,4 30,2 -1,2 -1,2 0,0
106 Puljer 42,2 10,5 8,5 -2,0 -1,4 -0,6

101. Politisk virksomhed m.m.
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

101 Politisk Virksomhed 14,6 17,0 14,7 -2,3 -2,3 0,0
Fælles formål, incl. ØK´s udviklingspulje 1,6 2,6 1,2 -1,4 -1,8 0,4
Valg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervsservice og Iværksætteri 5,4 6,3 5,8 -0,5 -0,5 0,0
Kommunalbestyrelsen m.v. 7,6 8,1 7,7 -0,4 0,0 -0,4

Fælles Formål
 Tilskud til politiske partier
 Pulje til Landdistrikter
 ØK´s udviklingspulje
 Jubilæumsudgifter

Erhvervsservice og Iværksætteri
 Væksthuse
 Tilskud til Brønderslev Erhverv & Turisme
 Økonomiudvalgets erhvervspulje
 Underskudsgaranti i Udviklingsparker

Kommunalbestyrelsen – Lønninger og øvrige udgifter

Regnskabsresultat
Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som overføres til 2019 i øko-
nomisk decentralisering. Tilsvarende blev der overført 2,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. 
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Bemærkninger til regnskabet
Budgettet er overholdt. Der overføres et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som stammer fra Økonomi-
udvalgets budget i 2018 og tidligere år. Beløbene stammer hovedsagelig fra Økonomiudvalgets 
udviklingspulje og erhvervspulje samt mindreforbrug på underskudsgarantier i udviklingsparker.

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 101.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 14,6

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 2,4
Korrigeret budget 17,0
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102. Administration
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

102 Administration 196,9 202,8 198,4 -4,4 -6,9 2,5
Administrations- og Personaleudgifter 160,7 162,0 163,4 1,4 -2,8 4,2
Udbetaling Danmark 7,3 9,9 9,8 -0,1 0,0 -0,1
Tjenestemandspensioner 21,7 20,6 18,8 -1,8 0,0 -1,8
Øvrige udgifter 7,2 10,3 6,4 -3,9 -4,1 0,2

Administrations- og Personaleudgifter
 Kommunaldirektør
 Beskæftigelse, Teknik og Miljø
 Børn og Kultur
 Sundhed og Velfærd
 Stabene

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

Regnskabsresultat
Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Der overføres 6,9 mio. kr. i 
økonomisk decentralisering til 2019. Tilsvarende blev der til 2018 overført 3 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet
Der overføres 2,8 mio. kr. under Administrations- og Personaleudgifter til 2019. Tilsvarende blev 
der overført 3 mio. kr. fra 2017 til 2018. 

På ”Varige Spor” er der oparbejdet et underskud på 3,1 mio. kr., som ikke overføres til 2019. Til-
svarende er der på Job- og UngeCentret et underskud på 0,5 mio. kr., som heller ikke overføres til 
2019.

Der er tilført 3,9 mio. kr. til området fra P104-IT. Det skyldes en omlægning af bidrag til KMD til ek-
sisterende IT, som afregnes direkte til Udbetaling Danmark.

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

Tjenestemandspensioner viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket især skyldes færre udgifter 
til pensioner og større indtægter til selvforsikring.

På Tygelsgadecentret har der i 2018 været afholdt udgifter for 0,7 mio. kr., som finansieres over 
kassen. Samme princip som for regnskab 2017.
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Øvrige udgifter dækker over udgifter til fælles fleksjobpulje, som er er gratis for institutioner, diver-
se tiltag under HR, kontingent til KL, tolkebistand, lægeerklæringer samt indtægter i Borgerservice 
til pas, kørekort og sygesikringsbeviser m.v.

Opfølgning på aktivitet
Tabel 102.1: Udgifter til Ledelse og Administration

I hele kr. 2014 2015 2016 2017 2018
Udgifter til Ledelse og Administration pr. indbygger

Brønderslev kommune 5.896 6.096 6.152 6.486 6.330
Gennemsnit - Nordjyske kommuner 6.100 6.162 6.229 6.427 6.496
Hele landet 6.596 6.706 6.802 6.921 6.949

Tabel 102.2: Årsværk til Ledelse og Administration:

I hele kr. 2014 2015 2016 2017 2018
Årsværk til Ledelse og Administration pr. indbygger

Brønderslev kommune 14,6 14,4 13,6 13,9 13,5
Gennemsnit - Nordjyske kommuner 15,9 15,8 15,3 15,7 15,7
Hele landet 15,4 15,3 15,1 15,2 15,1

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Brønderslev kommunens forbrug i 2018 i årsværk og udgifter til administration og ledelse ligger så-
ledes under såvel landsgennemsnittet samt gennemsnittet af kommuner i Region Nordjylland.

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
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Tabel 102.3 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 196,9

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 3,0
Lov- og cirkulæreprogram 2019 med effekt i 2018 (BY 05.09.18) 0,9
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -1,9
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,4
Omplaceringer mellem politikområder -0,5
Udbetaling Danmark; Bidrag til KMD til eksisterende IT 3,9
MED Uddannelse flyttet fra P106-Puljer 0,2
TMU 19.03.18 - Budget fra anlæg til §3-Administration 0,2
TMU 11.06.18 - Ekstern bistand flyttet til P102-Administration 0,5

Korrigeret budget 202,8

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Benchmarking af ledelsesorganisering

Kommunens ledelsesorganisering analyseres med henblik på at sammenligne antal ledere, ledel-
seslag, opgaveindhold m.v. med relevante nabokommuner.

Status på aftalepunkt

HR har udarbejdet rapport.

Der er afrapporteret til byrådet på temamøde i efteråret 2018. Rapport er efterfølgende behandlet i 
Økonomiudvalget d. 21/11, hvor rapporten blev godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at der skal gennemføres et temamøde med fokus på Ledelseskommis-
sionens anbefalinger. Dette forventes gennemført medio 2019.

Ledelses- og administrationsfokus

Byrådet ønsker at fremme mest mulig rum for fagligt funderede beslutninger i den direkte udførelse 
af serviceopgaver over for borgerne. Byrådet anerkender tillige behovet for ledelsesmæssig styring 
i f.t. opnåelse af de politiske besluttede målsætninger for service og økonomi.

Set i dette perspektiv ønsker byrådet at fremme en kultur i hele organisationen, der giver friheds-
grader for ledelse og medarbejdere, og som frigør flest mulige ressourcer, til udøvelse af kerneop-
gaverne.

I forlængelse heraf undersøges, om der på det BUM-styrede område kan gives øgede frihedsgra-
der på udvalgte områder, herunder også konsekvenser ved evt. udskiftning af BUM model. Under-
søgelsen kan evt. foretages i samarbejde med ekstern konsulent.

Status på aftalepunkt
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På baggrund oplæg fra forvaltningen blev aftalepunktet behandlet i Ældreomsorgsudvalget og So-
cial- og Sundhedsudvalget i august 2018.  På baggrund af fællesmøde mellem ÆO, SS og ØK, be-
sluttede ØK d. 12/9 følgende:

BUM modellen fastholdes som overordnet styringsmodel.

Det ønskes at fagudvalgene fortsat har fokus på mulige frihedsgrader og frigørelse af ressourcer 
indenfor modellen – jf. intentionerne i budgetaftalen.

Sygeplejeområdet ønskes vurderet i forhold til anvendelse af BUM model til øget styring af områ-
det.
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103. Forsikring, beredskab og bygninger
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

103 Forsikring, beredskab og bygning 73,9 76,1 60,7 -15,4 -3,0 -12,4
Ejendomsservice 59,6 61,8 46,3 -15,5 -3,1 -12,4
Forsikringer 7,5 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0
Beredskab 6,8 7,0 7,1 0,1 0,1 0,0

Ejendomsservice
 Servicemedarbejdere løn
 Rengøringspersonale løn
 Vedligeholdelse af ejendomme
 El, vand og varme i kommunale bygninger 

Forsikringer
Beredskab

Regnskabsresultat
Politikområdet viser et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Heraf vedrører de 9,5 mio. kr. forsikringspen-
ge vedr. brandskaden på Hedelund i maj 2018. Der overføres 3,0 mio. kr. i økonomisk decentrali-
sering til 2019. Pengene ønskes anvendt til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Bemærkninger til regnskabet
Korrigeret for brandskaden på Hedelund viser området et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Heraf er 
der et mindreforbrug på el, vand og varme i de kommunale bygninger på 2,3 mio. kr. Det skal un-
derstreges, at der forventes betydelige stigninger til varme i det kommende år pga. stærkt stigende 
fjernevarmepriser, hvorfor der ikke forventes et lignende overskud i 2019. 

Indtægterne vedr. udlejning af ejendomme viser en merindtægt i forhold til det korrigerede budget 
på 0,3 mio. kr. 

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. fleksjobbere på legepladser. Ansættelser sidst på året 
har ikke fuld årsvirkning.

Mindreudgift til lønninger til rengøring og servicemedarbejdere på ca. 1 mio. kr., hvilket også skyl-
des, at der betales for pedelbistand.

Det skal i øvrigt bemærkes, at med det samlede overskud på området, kunne der have været af-
holdt flere udgifter over driftsbudgettet til bygningsvedligehold og dermed haft mulighed for at imø-
dekomme flere projekter på anlægsområdet. Der anmodes derfor i forbindelse med regnskabet om 
at dette mindreforbrug overføres til anlægsområdet for bygningsvedligehold i 2019. 
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Opfølgning på aktivitet
Tabel 403.1: Samlet oversigt over budget og forbrug på området Ejendomsservice

Område
Korrigeret

 Budget
Regnskab Afvigelse

I alt 61,8 46,3 -15,5
Personaleudgifter 38,9 37,3 -1,6
Kontorhold m.v. 0,0 0,1 0,1
Køretøjer 0,7 0,5 -0,2
Bygninger 24,2 13,4 -10,8
Indtægter (husleje) -2,0 -5,0 -3,0

Tabel 103.2: Samlet oversigt over budget og forbrug til vedligeholdelse og forbrugsudgifter til kommunens ejendomme

Område
Korrigeret

 Budget
Regnskab Afvigelse

I alt 24,2 13,4 -10,8
Lejeudgifter 1,3 1,8 0,5
Rengøringsartikler og vinduespolering 1,6 1,4 -0,2
Vedligeholdelse 5,0 7,1 2,1
Skatter og forsikringer 1) 0,1 -10,8 -10,9
Forbrugsudg. (El, vand og varme) 16,2 13,9 -2,3

1) Brandskade Hedelund - forsikringsindtægt 9,5

Tabel 103.3: Fordeling af forbrugsudgifter til kommunens ejendomme:

Område
Korrigeret

 Budget
Regnskab Afvigelse

I alt 16,2 13,9 -2,3
El 5,6 4,9 -0,7
Varme 7,8 7,3 -0,5
Vand og vandafledning 2,7 1,6 -1,1
Renovation m.v. 0,1 0,1 0,0

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 103.4: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 73,9

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 1,3
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 0,2
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,1
Omplaceringer mellem politikområder 0,3
MED-uddannelse flyttet til P102-Administration -0,2
Boligudgifter vedr. flygtninge finansieres af P503-Udlændinge (BY19.12.18) 0,7

Korrigeret budget 76,1
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104. IT
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

104 IT 32,7 31,4 30,2 -1,2 -1,2 0,0
Fælles IT og telefoni 32,2 30,1 29,9 -0,2 -0,2 0,0
Digitaliseringsprojekter og hjemmeside 0,5 1,3 0,3 -1,0 -1,0 0,0

IT-Drift
Digitaliseringsprojekter
Hjemmeside

Regnskabsresultat
IT-området viser i 2018 et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som overføres til 2019. Tilsvaren-
de blev der overført 1,5 mio. kr. i økonomisk decentralisering til 2018.

Bemærkninger til regnskabet
IT-området viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Heraf vedrører 1 mio. kr. ikke forbrugte midler på 
digitaliseringspuljen og drift af Brønderslev kommunes hjemmeside.

Der er øremærket ca. 0,5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. I 2018 har der ikke været så mange 
ansøgninger til nye digitaliseringstiltag. De resterende midler er øremærket til hjemmesidefornyel-
se, som forventes igangsat i løbet af 2019.

Mindreforbruget på fælles IT og telefoni ca. 0,2 mio. kr., skyldes primært udskydelser af forskellige 
projekter, der forventes gennemført i 2019.

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 104.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 32,7

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 1,5
Omplaceringer mellem politikområder 1,2
Bidrag til KMD til IT - overflyttet til Udbetaling Danmark (P102) -3,9
Digitaliseringspuljen bevilget til Raizer -0,1

Korrigeret budget 31,4
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Aftalepunkter fra budget 2018
Mødevirksomhed

Der skal fortsat være fokus på at effektivisere mødekulturen i Brønderslev Kommune, specielt i for-
hold til nye teknologiske muligheder. Dette fokus skal ses som forlængelse af budgetaftalen i 2016 
på dette område.

Status på aftalepunkt

Der er arbejdet videre med projektet med en særlig indsats på skoler, visitationen, sygepleje og tol-
keområdet
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106. Puljer
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

106 Puljer 42,2 10,5 8,5 -2,0 -1,4 -0,6

106 Puljer
 Barselsudligning
 Langtidssygdom
 Vikardækning i folkeskolen
 Pulje til overførsel mellem årene
 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
 Tilpasningspuljer
 Trepartsinitiativer
 Medarbejderordning
 Seniorpolitiske initiativer
 Puljer generelt

Regnskabsresultat
P106-Puljer viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der overføres 1,4 mio. kr. i økonomisk decentra-
lisering fra 2018 til 2019. Tilsvarende blev der til 2018 overført 1,3 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet
Det oprindelige budget på politikområdet er på 42,2 mio. kr. Heraf vedrører pulje på 25 mio. kr. 
overførsel mellem årene, som blev bevilget ved budgetopfølgning 3 i 2018.

En del af de udgifter, der afholdes på politikområdet, afholdes ikke som udgift, men gives som be-
villing til det sted/institution, hvor udgiften hører under. 

Puljer der overføres til 2019 er

 Tilpasningspulje til tværgående sundhedstiltag og bevægelse 2018 med 0,4 mio. kr.
 Pau-elever – et underskud på 0,1 mio. kr.
 Seniorpolitiske initiativer – seniormidler med 0,9 mio. kr.
 Puljer generelt; jubilæumsgratiale, egupladser, akutmidler med 0,2 mio. kr.

Puljer der ikke overføres til 2019 er

 Medarbejderordning – Underskud på 0,3 mio. kr. Der overføres fra 2019 beløb fra status til 
driftskonto, da der nu er budgetteret på kontoen.

 Barselsudligning, langtidssygdom og vikardækning i folkeskolen, hvor der lægges 0,9 mio. 
kr. i kassen. 
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Tabel 106.2: Udgifter til barselsudligning, langtidssygdom og vikardækning i folkeskolen

Udgifter til barselsudligning, langtidssygdom og 2014 2015 2016 2017 2018
og vikardækning i folkeskolen
Udgift i mio. kr. 11,2 13,0 12,7 12,9 11,3

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 106.3 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 42,2

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 1,3
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -25,4
Omplaceringer mellem politikområder -3,8
BY 30.05.18 Udligning af pulje-Serviceniveau ældreområdet -3,0
ØK 13.06.18 Udligning af pulje-Sundhed på tværs -0,1
Pau-Elever 2018 -0,7

Korrigeret budget 10,5

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Tværgående sundheds- og bevægelsespulje 

Puljen er tværfaglig og skal anvendes til initiativer, der kan bruges til at styrke folkesundheden gen-
nem projekter, der fremmer bevægelse og fysiske aktiviteter for alle borgere, hvor fokus er på at 
styrke den idræt og bevægelse der allerede findes, samt gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af 
hverdagen for kommunens borgere.

Status på aftalepunkt

Midlerne bruges til finansiering af Visionskommuneprojekt ”Bevæg dig for livet” og til finansiering af 
foreningskonsulentfunktionen i den resterende periode.
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Børne- og Skoleudvalget 534,8 556,5 540,0 -16,5 -16,7 0,2
301 Skoler og undervisning 326,0 339,3 324,2 -15,1 -14,5 -0,6
302 Dagtilbud 129,7 130,0 130,7 0,7 -1,8 2,5
303 Udsatte børn og unge 79,1 87,2 85,1 -2,1 -0,4 -1,7

301. Skoler og undervisning
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

301 Politikområde 326,0 339,3 324,2 -15,1 -14,5 -0,6
Skoler og undervisning 316,4 328,9 314,7 -14,2 -13,6 -0,6
Pædagogisk psykologisk rådgivning 9,6 10,4 9,5 -0,9 -0,9 0,0

Opgaveområder
 Folkeskolen
 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
 Landsbyordninger for de 2 år og 10 måneder – 5-årige
 Skolefritidsordninger 
 Befordring af elever 
 Specialundervisning for børn
 Efter- og videreuddannelse 
 Bidrag til statslige og private skoler
 Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
 Specialpædagogisk bistand til voksne

Regnskabsresultat
Samlet viser regnskabsresultat for Skoler og Undervisning et mindreforbrug på 15,1 mio.kr. Mindre 
forbruget fordeler sig primært med 7,8 mio. kr. til skoler, SFO og PPR. Derudover er der til håndte-
ring af forskydninger imellem skoleårene et mindreforbrug på 2,5 mio.kr., da skoleåret ikke følger 
regnskabsåret. På Nationale kompetencemidler er der et mindreforbrug 1,3 mio. kr. og på under-
visningstilbud til Asylklasser er der et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. 
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Bemærkninger til regnskabet
Regnskabsresultatet viser som beskrevet ovenfor et mindreforbrug på 15,1 og det betyder, at der 
overføres i alt 14,5 mio. kr. til 2019, hvilket er en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. 
Stigningen skyldes primært forskydningen imellem skoleårerne, hvor der er en stigning på 1,3 mio. 
kr., indtægt asylklasse 1,2 mio. kr., rest overførsel projekt PPR på sporet 0,5 mio. kr. og overførsel 
af nationale kompetencemidler 0,4 mio. kr.

De væsentligste årsager til en stigning i overførslen skyldes, at der i 2018 er indarbejdet en tilbage-
holdenhed, idet der forudses, at der bør afsættes midler til:

 Udfordringer i visitering til specialområdet til skoleåret 2019/2020
 Aktuelle mellemkommunale sager der endnu ikke er afsluttet 
 En tilretning mellem regnskabsår og skoleår der slår igennem i 2019
 Overførelse af nationale kompetencemidler 
 Afslutning på undervisningstilbuddet til asylområdet i Dronninglund

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 301.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 326,0

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 10,9
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -1,0
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,7
Omplaceringer mellem politikområder 4,1

Korrigeret budget 339,3

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Klassestørrelser

Der har været udfordringer i klassedannelserne i skoleåret 2017/2018 både i forhold til få og man-
ge elever i klasserne, begge forhold giver anledning til overvejelser af pædagogisk og social karak-
ter. Der udarbejdes et oplæg herom til politisk drøftelse og beslutning.

Byrådet opfordrer skolebestyrelserne til at vurdere, hvor givtig 2 lærerordningen vil være for de en-
kelte skoler.

Der er enighed om indførelse af maximal klassestørrelse på 26 elever i 0. klasse fra skoleåret 
2018/2019, dette skal ske inden for de givne budgetmæssige rammer.

Status på aftalepunktet

Udfordringer i klassedannelserne både i forhold til få og mange elever i klasserne, begge forhold 
giver anledning til overvejelser af pædagogisk og social karakter. 
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Sagen har været drøftet på Børne og Skoleudvalgsmøde, hvor der efterfølgende arbejdes på at re-
duceres med en klassetakst, hvis der i indskolingen (0. til 3. klasse) kun er 28 elever eller derunder 
på tre sammenhængende klassetrin.

Der er 3 distrikter der benytter sig af 16b aftalen, som betyder reduceret skema og mulighed for to-
lærer ordninger.

Maximal klassestørrelse på 26 elever i 0. klasse - indarbejdes i planlægningen af skoleåret 
2019/2020.
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302. Dagtilbud
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

302 Dagtilbud 129,7 130,0 130,7 0,7 -1,8 2,5

Opgaveområder
 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 år
 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
 Særlige dagtilbud og særlige klubber
 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Regnskabsresultat
Samlet regnskabsresultat for området vider et underskud på 0,7 mio. kr.

Der overføres 1,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Overførslerne fra regnskab 2018 falder med 0,2 mio. 
kr. i forhold til, hvad der blev overført fra regnskab 2017 til 2018. Der tilbageholdes typisk midler til 
det stigende antal børn i forårsmånederne. 

Rest afvigelsen/merforbruget udgør 2,5 mio. kr. De væsentligste forklaring er mellemregninger 
mellem kommunerne og udgifter til minimumsnormeringer. 

Bemærkninger til regnskabet
Garantipuljen. Puljen anvendes til regulering i børnetallet, ekstra hjælp i forbindelse med børn med 
specielle behov, udvidet åbningstid, puljeordninger. Udover det anvendes puljen til dækning af 
minimumsnormering på 41 børn. I 2018 har minimumsnormeringen kostet 0,9 mio. kr. Desuden 
har der været en betydelig merudgift i forbindelse med et handicappet barns behov for hjælp og 
støtte i transporten. 

De mellemkommunale afregninger viser et fald i betalinger til kommunen, mens der har været et 
stigende forbrug for købte pladser i andre kommuner. Det beløber sig til en fravigelse af budgettet 
på 1,7 mio. kr.
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Opfølgning på aktivitet
Tabel 302.1: Normeringer

Normeringer
Budget Regnskab

Dagplejen 588,0 506,0
Private pasningsordninger 170,0 178,0
Vuggestuer 82,0 71,0
Private vuggestuer 0,0 23,0
Børnehaver 1.158,0 1.121,0
Puljeordning i Stenum 32 38
Private børnehaver 161,0 155,0
Puljeordninger udenfor kommunen 0,0 12,0
Samlet antal børn 2.191,0 2.104,0

Antal

Byrådet godkendt den 19. december 2018 bevilling i forbindelse med budgetopfølgningen. Budget-
tet til dagplejen blev nedjusteret med 3,5 mio. kr. svarende til 53 børn.

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 302.2 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindelig budget 129,7

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 2,0
Lov- og cirkulæreprogram 2019 med effekt i 2018 (BY 05.09.18) 0,2
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -2,9
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,4
Omplaceringer mellem politikområder 1,4

Korrigeret budget 130,0
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303. Udsatte børn og unge
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

303 Politikområde 79,1 87,2 85,1 -2,1 -0,4 -1,7
Udsatte børn- og unge fra 0 - 15 år 71,7 78,5 76,8 -1,7 0,0 -1,7
Sundhedsplejen og Børneterapeuterne 7,4 8,7 8,3 -0,4 -0,4 0,0

Opgaveområde
 Opholdssteder mv. 
 Plejefamilier 
 Forebyggende foranstaltninger
 Døgninstitutioner
 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
 Refusion særligt dyre enkeltsager
 Sundhedsplejen og Børneterapeuterne

Regnskabsresultat
Samlet regnskabsresultat for området viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. De væsentligste forkla-
ringer til resultatet er:

Udsatte børn- og unge fra 0 – 15 år mindreforbrug 1,7 mio. kr. som bl.a. skyldes at Ankestyrelsen 
har afgjort at Brønderslev kommunes udgifter vedrørende en anbringelse skal afholdes af anden 
kommune 1,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,2 mio. kr.

Sundhedsplejen mindreforbrug 0,4 mio. kr., som overføres til 2019, mindreforbruget skyldes med-
arbejdervakance.

Bemærkninger til regnskabet
Området blev bevilget 7 mio. kr. ved Budgetopfølgning 3. til dækning af merudgifter til anbringel-
ser. Antallet af anbragte helårspersoner er steget fra 97,8 ved udarbejdelse af budget til 104,9 ved 
regnskab 2018. Antallet af anbragte helårspersoner for 2017 var i alt 110,51. Så der er tale om et 
fald på 5,61 anbragte fra 2017 – 2018. Tabel 303.1: Antal anbragte Børn og Familieområdet 0 – 15-årige
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Opfølgning på aktivitet
Tabel 303.1: Antal anbragte Børn og Familieområdet 0 – 15-årige

Antal anbragte i helårspersoner
Budget Regnskab

Plejefamilier 83,2 90,6
Netværksfamilier 4,0 4,0
Private opholdssteder 6,1 5,7
Anbringelser i anden kommune 3,0 3,0
Døgninstitutioner 1,5 1,6
I alt 97,8 104,9

Antal

I ovennævnte tabel er ”antal” i budget og regnskabskolonnen omregnet til helårspersoner. I det op-
rindelige budget var antal ikke omregnet til helårspersoner og kan derfor ikke umiddelbart sam-
menlignes til ovenstående.

Der er i ovenstående budget indeholdt kendt til- og afgang pr. 30/6-2017, men der er ikke budget-
teret med nye anbringelser.

Tabel 303.2: Antal anbragte Børn og Familieområdet samt Ungecentret

Antal anbragte i helårspersoner
Budget Regnskab

Plejefamilier 109,2 115,3
Netværksfamilier 7,0 7,2
Private opholdssteder 19,1 15,9
Anbringelser i anden kommune 14,0 13,7
Døgninstitutioner 7,5 7,2
I alt 156,8 159,3

Antal

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 303.3 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 79,0

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 0,3
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 7,0
Omplaceringer mellem politikområder 0,9

Korrigeret budget 87,2
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FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Fritids- og Kulturudvalget 56,2 59,4 56,1 -3,3 -3,3 0,0
401 Fritid og Kultur 56,2 59,4 56,1 -3,3 -3,3 0,0

401. Fritid og kultur
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

401 Fritid og Kultur 56,2 59,4 56,1 -3,3 -3,3 0,0

Opgaveområder
 Fritid:
 Fælles formål
 Stadion og idrætsanlæg
 Folkeoplysende undervisning
 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
 Lokaletilskud
 Ungdomsskole

 Kultur:
 Museer
 Teater
 Kulturskolen
 Andre Kulturelle opgaver

 Biblioteker

Regnskabsresultat
Samlet set er der et mindre forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. overføres til 2019. 

De kommunale institutioner (Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen) kommer tilsammen ud 
med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I 2016 blev der lavet en aftale med Ungdomsskolen om afvikling af et merforbrug, hvilket der er   
arbejdet med i 2017 og 2018. Resultatet for Ungdomsskolen i 2018 er et lille overskud. 

Der overføres desuden midler vedrørende endelig afregning af lokaletilskud på 1,2 mio. kr. og ikke 
afsluttede projekt- og puljemidler. 
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Bemærkninger til regnskabet
Overførsel vedrørende lokale tilskud skyldes, at endelig afregning til foreningerne for 2018 ikke er 
afsluttet. 

Derudover er der bevilgede projekt- og puljemidler fra bl.a. kulturpuljen, som ikke er udbetalt til for-
eningerne. 

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 401.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 56,2

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 3,2
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,1
Omplaceringer mellem politikområder 0,1

Korrigeret budget 59,4

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Museerne

Driften af Muserne i Brønderslev Kommune er sikret for 2018.

Inden udgangen af 1. kvartal 2018 udarbejdes et oplæg i forhold til det fremtidige økonomiske til-
skud. Oplægget ønskes fremlagt således, at det kan drøftes og behandles politisk inden 1/7 2018. 
Der skal tages hensyn til evt. gældende frister for varsel af evt. ændringer i samarbejdsaftaler. 

Status på aftalepunkt

Den 28. februar 2018 blev der holdt temamøde om det fremtidige økonomiske tilskud til Museerne. 
Byrådet godkendte, den 25. april 2018 den fremtidige finansiering af museerne i Brønderslev Kom-
mune med årligt driftstilskud på 2,0 mio. kr. 

Folkebibliotek og Pædagogisk Lærings Centre

Der ønskes gennemført en analyse for at afdække mulige potentialer ved samdrift af Folkebibliote-
ket og de Pædagogiske Lærings Centre (skolebiblioteker) på skolerne. Analysen skal omfatte det 
administrative område, det pædagogiske område og det organisatoriske område og fremlægges 
for både Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. 

Status på aftalepunkt

En tværgående arbejdsgruppe har i deres analyse anbefalet et tættere formaliseret samarbejde 
omkring skolernes årshjul, så der til hvert skoledistrikt – Dronninglund, Hjallerup, Brønderslev syd 
og Brønderslev nord, tilknyttes en kontaktperson fra folkebiblioteket. I distrikterne arbejder man tæt 
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sammen om udvikling af et samlet lærings- og bibliotekstilbud, som understøtter alle børn læsning 
og læring, så de udvikler sig og lærer om verden og sig selv. 
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BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUD-
VALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 627,2 586,1 574,3 -11,8 -0,6 -11,2
501 Beskæftigelse og kontante ydelser 448,5 416,5 410,3 -6,2 0,0 -6,2
502 UngeCenter 161,2 159,8 157,7 -2,1 -0,6 -1,5
503 Udlændinge 17,5 9,8 6,3 -3,5 0,0 -3,5

501. Beskæftigelse og kontante ydelser
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

501 Beskæftigelse og kontante ydelser 448,5 416,5 410,3 -6,2 0,0 -6,2
Beskæftigelsestilsk. (A-dagpenge m.m) 68,2 48,9 48,2 -0,8 0,0 -0,8
Ydelser sygedagpeng, kontanthjælp mm. 222,8 210,1 206,9 -3,2 0,0 -3,2
Førtidspension 157,5 157,5 155,2 -2,2 0,0 -2,2

Opgaveområder
 Beskæftigelsestilskud (A-dagpenge, løntilskud og personlig assistance)
 Sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse/fleksjob, ressource- og jobafklaring, reva-

lidering
 Driftsudgifter til den kommunale indsats, seniorjob, jobrotation, voksenlærlinge, STAR-

puljer
 Førtidspension

Regnskabsresultat
Totalt set viser regnskabet et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som lægges i kassen.

Bemærkninger til regnskabet
Forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes færre dagpengemodtagere.

Regnskabet på ydelser og aktivering viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som hovedsageligt kan 
henføres til kontanthjælpsstrategien, manglende afregninger 2018 på fleksjobbere, samt et merfor-
brug på sygedagpenge.

På førtidspension er der samlet set mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Dette skyldes, at der er sket et 
større frafald fra den gamle ordning i 2018 end forventet, og at der ligeledes er sket en større til-
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gang til den nye ordning end forventet; hvilket giver et merforbrug på 0,8 mio. kr. Ligeledes har et 
mindre antal af mellemkommunale betalinger medført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Opfølgning på aktivitet
Tabel 501.1: Helårspersoner på ydelse - budget og regnskab

Helårspersoner på ydelser (501, 502 og 503) Budget Regnskab
Kontanthjælp 393 351
Revalidering 38 35
Ledighedsydelse 116 128
Sygedagpenge 439 455
Fleksjob 525 546
Ressourceforløb 211 203
Jobafklaring 165 164
Uddannelseshjælp 230 198
Forsikrede ledige - 460
Førtidspension 1.418 1.413
Integrationsydelse 215 148

Tabel 501.1: Helårspersoner på ydelse - budget og regnskab og Graf 501.1: Fuldtidspersoner fordelt på 
ydelser viser udviklingen i ydelsesmodtagere i 2018.
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Graf 501.1: Fuldtidspersoner fordelt på ydelser
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Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 501.2: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 448,6

Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -26,4
Omplaceringer mellem politikområder -5,6

Korrigeret budget 416,6
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502. UngeCenter
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

502 UngeCenter 161,0 159,6 157,5 -2,1 -0,6 -1,5
Beskæftigelsestilskud A-dagpenge m.m. 15,7 14,8 14,3 -0,5 0,0 -0,5
Ydelser og aktivering 43,7 46,4 46,3 -0,1 0,0 -0,1
Produktionsskoler 3,2 2,7 2,6 -0,1 0,0 -0,1
Ungdommens Uddannelsesvejledning 3,5 4,3 3,7 -0,6 -0,6 0,0
Unge familie 53,0 53,0 52,3 -0,7 0,0 -0,7
Psykiatri, handicap og misbrug 41,9 37,9 37,7 -0,2 0,0 -0,2
§ 110 Forsorgshjem 18 - 30 år 0,0 0,5 0,6 0,1 0,0 0,1

Opgaveområder
 Uddannelseshjælp, sygedagpenge, A-dagpenge m.m.
 Driftsudgifter til de kommunale indsatser
 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 Anbringelser for unge (15-22 år)
 Forebyggende foranstaltninger for unge (15-22 år)
 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
 Forsorgshjem (SEL §110)
 Misbrugsbehandling (SEL § 101 og SUL § 141)
 Botilbud midlertidigt ophold (SEL § 107) og længerevarende ophold (SEL § 108)
 Botilbudslignende tilbud (ABL § 105 med socialpædagogisk støtte SEL § 85)
 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Regnskabsresultat
Samlet regnskabs regnskabsresultat for UngeCenteret viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., 
hvoraf 0,6 mio. kr. overføres i Økonomisk Decentralisering til 2019. Restafvigelse udgør 1,5 mio. 
kr. som lægges i kassen.

Bemærkninger til regnskabet
I henhold til investeringsstrategien på Unge Familie området, bruges der flere udgifter på forbyg-
gende foranstaltninger og færre udgifter på anbringelser. 
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Opfølgning på aktivitet
Tabel 502.1: Udviklingen på Unge Familie området

Økonomi Unge Familie
Budget Regnskab

Plejefamilier og netværkspleje 11,5 11,0
Anbringelse på eget værelse 0,5 0,5
Private opholdssteder 9,5 10,3
Anbringleser i andre kommuner 4,4 3,2
Døgninstitution 9,1 9,2
Særligt dyre enkeltsager -1,5 -2,0
Egenbetaling -0,1
Forebyggende foranstaltninger 16,3 17,8
Sociale formål 2,0 1,6
Sikrede døgninstitutioner 1,2 0,8
I alt på UngeFamilie området 53,0 52,3

Mio. kr.

I alt er mindreforbruget på 0,7 mio. kr.

Tabel 502.2: Antal anbragte Ungefamilie 15-22- årige

Antal anbragte i helårspersoner
Budget Regnskab

Plejefamilier 26,0 24,7
Netværksfamilier 3,0 3,2
Private opholdssteder 13,0 10,2
Anbringleser i andre kommuner 11,0 10,7
Døgninstitution 6,0 5,6
I alt 59,0 54,4

Antal

I ovennævnte tabel er ”antal” i budget og regnskabskolonnen omregnet til helårspersoner. I det op-
rindelige budget var antal ikke omregnet til helårspersoner og kan derfor ikke umiddelbart sam-
menlignes til ovenstående.

Der har været et fald i antallet af anbragte unge på hvad der svarer til ca. 5 helårspersoner i 2018, 
hvilket er i tråd med investeringsstrategien. Der bruges færre penge på anbringelser og flere penge 
på forebyggende foranstaltninger. I forhold til regnskab 2017 var antallet af anbringelser på 52 
helårspersoner, hvilket er en stigning på 2,4 helårspersoner. Udgiften er dog samlet set faldet fra 
2017 til 2018, hvilket skyldes, at der er færre anbragte på private opholdssteder og flere i fami-
liepleje som ”alt andet lige”, er en billigere foranstaltning.

Budgettet er lig antallet af kendte unge, der formodes at være anbragt i 2018. Unge fra Børne- og 
Familieområdet indgår fra den måned de fylder 15 år.
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Tabel 502.3: Antal anbragte Børn og Familieområdet samt UngeCentret

Antal anbragte i helårspersoner
Budget Regnskab

Plejefamilier 109,2 115,3
Netværksfamilier 7,0 7,2
Private opholdssteder 19,1 15,9
Anbringleser i andre kommuner 14,0 13,7
Døgninstitution 7,5 7,2
I alt 156,8 159,3

Antal

Tabel 502.4: Udviklingen på Psykiatri og handicap

Psykiatri og handicap
Budget Regnskab

§ 84 - Aflastning 0,0 0,4
§ 85 - Støtte- kontaktperson 8,6 9,0
§ 103 - Beskyttet beskæftigelse 0,6 0,6
§ 104 - Aktivitets- og smaværstilbud 1,6 1,4
§ 107 - Botilbud til midlertidigt ophold 14,0 15,3
§ 108 - Botilbud til længerevarende ophold 1,4 1,8
Egenbetaling 0,0 -0,9
Særligt dyre enkeltsager og 100% ref. til flygtninge -0,9 -1,9
I alt på Psykiatri og handicap 25,3 25,7

Mio. kr.

Tabel 502.5: Antal på Psykiatri og handicap

Antal anbragte i helårspersoner
Budget Regnskab

§ 84 - Aflastning 1,0 0,4
§ 85 - Støtte- kontaktperson 66,0 80,3
§ 103 - Beskyttet beskæftigelse 4,0 5,3
§ 104 - Aktivitets- og smaværstilbud 11,0 9,7
§ 107 - Botilbud til midlertidigt ophold 25,0 24,0
§ 108 - Botilbud til længerevarende ophold 1,0 1,0
I alt 108,0 120,7

Antal
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STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Budget Regnskab

STU - Antal helårspersoner 39,0 29,0

Antal

På STU er der lavet alternative løsninger til de unge på beskæftigelsesområdet. Der er i overens-
stemmelse hermed overflyttet budget til beskæftigelsesområdet. 

På det samlede område er der et mindreforbrug i 2018 på STU på 0,2 mio. kr. – jfr. budgetopfølg-
ning 3 og yderligere 0,1 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Misbrug 18 - 29 år
Antal helårspersoner Budget Regnskab
Broen 6,0 2,0
Dagbehandling 4,0 1,0
Individuelle samtaler 13,0 22,0
§ 102 - konsulenttimer 0,0 2,0
Døgnbehandling 8,0 3,0
I alt 31,0 30,0

Antal

I forbindelse med budgetopfølgning 3 blev der lagt 0,5 mio. kr. i kassen og regnskabet viser yderli-
gere et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 502.3: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 161,0

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 0,8
Lov- og cirkulæreprogram 2019 med effekt i 2018 (BY 05.09.18) 0,0
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -7,1
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) 0,0
Omplaceringer mellem politikområder 4,7
Anden konkret tillægsbevilling - udover ovenstående 0,2

Korrigeret budget 159,6
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503. Udlændinge
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

503 Politikområde 17,5 9,8 6,3 -3,5 0,0 -3,5
Aktivering og uddannelse (inkl. tilskud) 0,9 -3,8 -4,0 -0,2 0,0 -0,2
Ydelser (inkl. løntilskud) 16,6 13,6 12,1 -1,5 0,0 -1,5
Berigtigelser 0,0 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8

Opgaveområder
 Dansk og aktivering
 Grund- og resultattilskud
 Integrationsydelse
 Løntilskud
 Hjælp i særlige tilfælde
 Tolk
 Repatriering

Regnskabsresultat
Samlet viser regnskabsresultatet for udlændinge et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. hvoraf hovedpar-
ten består i et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på ydelser og 1,8 mio. kr. i berigtigelser.

Bemærkninger til regnskabet
Som det fremgår af Tabel 501.1: Helårspersoner på ydelse - budget og regnskab var der i 2018 budget-
teret med 215 fuldtidspersoner på integrationsydelse, hvorom vi har modtaget et færre antal ud-
lændinge end budgetteret, og det er lykkedes at få mange integrationsborgere i job eller uddannel-
se. Hvilket forsatte over forventningerne efter tredje budgetopfølgning. Der har i 2018 i gennemsnit 
været 148 fuldtidspersoner på integrationsydelse. 

Foruden reduktionen i ydelser er der, som følge af at mange integrationsborgere er kommet i job 
eller uddannelse, hjemtaget en stor mængde resultattilskud, ligeledes medgår en berigtigelse på 
1,8 mio. kr.

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 503.1: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio kr.
Oprindeligt budget 17,5

Fordeling af OPUS LIS -0,3
Fordeling af Skyperationale -0,6
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) -6,7

Korrigeret budget 9,8
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ÆLDREOMSORGSUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Ældreomsorgsudvalget 321,8 347,2 339,0 -8,2 -14,6 6,5
601 Ældreområdet 321,8 347,2 339,0 -8,2 -14,6 6,5

601. Ældreomsorg
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

601 Ældreområdet 321,8 347,2 339,0 -8,2 -14,6 6,5
Visitationen 152,4 153,4 151,3 -2,1 -6,7 4,7

Frit Valg 75,0 81,5 76,8 -4,7
Øvrige 77,4 71,9 74,5 2,6

   Udfører 169,4 193,7 187,8 -6,1 -7,9 1,8
Frit Valg 0,0 0,8 2,7 1,9 1,9 0,0
Plejecentrene 126,4 128,5 124,2 -4,4 -5,7 1,3
Hjemmesygeplejen 33,4 39,6 39,6 0,0 0,0 0,0
Øvrige udgifter 9,6 24,8 21,3 -3,6 -4,1 0,5

-6,7 4,7

Opgaveområdet
 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 Plejehjem og beskyttede boliger
 Hjælpemidler
 Boligsikring og boligydelse 
 Ældreboliger

Regnskabsresultat
Samlet viser regnskabsresultatet for Ældreomsorgsudvalget et mindre forbrug på 8,2 mio. kr. Min-
dre forbruget skyldes primært plejecenterområdet, som har et mindre forbrug på 9,1 mio. kr. 
Frit valg kommer i 2018 ud med et merforbrug på 1,9 mio. kr. grundet øget fokus på visiteringen af 
delegerede sygeplejeydelser.  

Ældreomsorgsudvalget overfører samlet set 14,5 mio. kr. Disse kommer primært fra plejecenter-
området samt fra områderne hvor der er ubetinget overførsel af midler. De overførte midler fra 
2018 til 2019 skal delvist bruges til at medfinansiere udfordringerne på plejecenterområdet i 2019 
samt til møblering af de midlertidige pladser. 

Samlet set er der en afvigelse på 6,3 mio. kr. Denne afvigelse er et merforbrug på de områder i 
regnskabet som er uden overførsel, som blandt andet omfatter hjælpemidler.
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Bemærkninger til regnskabet
Plejecenterområdet
Området har været præget af de drøftelser, der har været om strukturen på plejecenterområdet. 
Det har betydet at planlagte forbedringer og tiltag har været sat på hold. Især indretning af aflast-
ningspladser har været svært at tage hul på. 

De enkelte plejecentre ligger tæt på deres budget og der er fornuftig driftsøkonomi på de fleste. 
Margrethelund er påbegyndt en proces, hvor et af målene er, at centeret kommer i økonomisk ba-
lance senest i 2020. 

Mindre forbrug må forventes at være et enkeltstående tilfælde. 

Friplejehjem
I juni 2018 er der udvidet med 44 friplejehjemspladser i og med, at Vivaldi er åbnet. Der er nu sam-
let set 74 friplejehjemspladser i kommunen. De to friplejehjem har genereret en udgift på 13,9 mio. 
kr. Sammenholdt med et budget på 10,3 mio. kr. er merforbruget i 2018 på 3,6 mio. kr. Byrådet har 
besluttet at projektmidlerne på 3,6 mio. kr. fra Projekt bedre bemanding skal reserveres til delvist at 
finansiere Vivaldi.

Hjemmesygeplejen
Området her kommer i 2018 ud med et resultat i balance. Dette dækker dog over, at området har 
fået tilført en tillægsbevilling på kr. 6,0 mio. Der er igangsat en analyse, hvor målet er at nedbringe 
merforbruget med kr. 4,0 mio. på helårs niveau.

Hjælpemidler
Der er et mindre forbrug på Handicapbiler på 2,2 mio. kr. På de øvrige hjælpemidler er der et mer-
forbrug på 2,7 mio.kr. Dette skyldes især en jævn stigning over året til store boligændringer, lige-
som udgifterne til kropsbårne hjælpemidler har vist en stigende tendens. Samlet er der på området 
et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Opfølgning på aktivitet
Hjemmesygeplejen
Området har arbejdet og arbejder kontinuerligt med at få kurven af de visiterede timer knækket, 
dette gøres ved at arbejde med at nedbringe timerne på de forskellige ydelser. 

Nedenstående graf viser udviklingen over sygeplejens aktivitet inklusiv delegerede sygeplejeydel-
ser. 
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Graf 601.1 Visiterede timer
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Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 601.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 321,8

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 8,9
Lov- og cirkulæreprogram 2019 med effekt i 2018 (BY 05.09.18) 1,4
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 7,8
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,6
Omplaceringer mellem politikområder 0,2
Udligning af pulje-Serviceniveau ældreområdet (BY 30.05.18) 3,0
Ændrede budgetforudsætninger (BY 25.04.18) 4,7

Korrigeret budget 347,2

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Renovering af plejecenter

Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggepro-
gram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere uanset økonomisk formåen, som 
at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.

Status på aftalepunkt

Der blev i forbindelse med budget 2018 afsat kr. 0,3 mio. til en analyse, af hvordan Margrethelund 
kan renoveres. Der er præsenteret fire scenerier for byrådet. De politiske drøftelser af muligheder-
ne er endnu ikke afsluttet. 
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SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Social- og sundhedsområdet 322,7 329,4 324,6 -4,8 -3,0 -1,8
701 Sundhed 173,8 176,8 175,8 -1,0 -2,6 1,6
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug 148,9 152,6 148,8 -3,8 -0,4 -3,4

701. Sundhed
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

701 Sundhed 173,8 176,8 175,8 -1,0 -2,6 1,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering 133,3 135,1 136,8 1,8 0,0 1,8
Vederlagsfri fys. 8,4 8,4 8,6 0,2 0,0 0,2

   Visitationen (myndighed) 7,7 7,4 5,9 -1,5 -0,4 -1,1
Sundhedsområdet (udfører) 24,4 25,9 24,6 -1,4 -2,2 0,8

Opgaveområde
 Træningsområdet
 Vederlagsfri fysioterapi
 Kommunal tandpleje
 Sundhedsfremme og forebyggelse
 Aktivitetsbestemt medfinansierings

Regnskabsresultat
Samlet viser regnskabsresultatet for Sundhedsområdet et mindre forbrug på 1 mio. kr. Mindre for-
bruget skyldes især igangsatte projekter herunder telemedicin, som ruller videre til 2019. Aktivitets-
bestemt medfinansiering udviser i 2018 et merforbrug på 1,8 mio.kr.

Bemærkninger til regnskabet
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering overgik i 2018 til en ny differentieret afregningsmodel, hvor 
medfinansieringsprocenter og afregningslofter er bestemt af borgerens alder. I den nye afregning 
er kommunernes medfinansieringsgrad høj ved spædbørn og ældre og højest for de + 80årige, 
mens den er lavest ved de 3-64 årige. Området blev tilført 1,9 mio. kr. i forbindelse med budgetop-
følgning 3, og ender med et underskud på 1,8 mio. kr. Der er i budget 2019 tilført 3,4 mio. kr., såle-
des at budget 2019 er på niveau med regnskabet for 2018. 
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Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 701.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 173,8

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 1,7
Lov- og cirkulæreprogram 2019 med effekt i 2018 (BY 05.09.18) 0,7
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 1,9
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,1
Omplaceringer mellem politikområder -1,2

Korrigeret budget 176,8

Aftalepunkter vedr.  budget 2018
Tværgående sundheds- og bevægelsespulje

Puljen er tværfaglig og skal anvendes til initiativer, der kan bruges til at styrke folkesundheden gen-
nem projekter, der fremmer bevægelse og fysiske aktiviteter for alle borgere, hvor fokus er på at 
styrke den idræt og bevægelse, der allerede findes, samt gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af 
hverdagen for kommunens borgere.

Status på aftalepunkt

Økonomiudvalget tildelte på sit møde d. 13. juni 2018 115.000 kr. til projekt "Sundhedsindsats i 
samarbejde med de frivillige foreninger"

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mel-
lem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt 
projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem 
de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i 
kommunens folkeoplysende foreninger. Projektet er startet op i efteråret 2018 og løber til udgan-
gen af 2019.
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702. Socialpsykiatri, handicap og misbrug
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug 148,9 152,6 148,8 -3,8 -0,4 -3,4
Visitation (myndighed) 161,9 158,5 155,1 -3,4 -0,1 -3,3
Handicap- og Psykiatriområdet (udfører) -14,4 -6,9 -7,0 -0,1 -0,3 0,2
Øvrige udgifter 1,4 1,0 0,7 -0,3 0,0 -0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug bevilger/leverer
 Borgerstyret personlig assistance (SEL §§ 95 og 96)
 Kvindekrisecentre (SEL § 109) og forsorgshjem (SEL § 110)
 Misbrugsbehandling (SEL § 101 og SUL § 141)
 Botilbud midlertidigt ophold (SEL § 107) og længerevarende ophold (SEL § 108)
 Botilbudslignende tilbud (ABL § 105 med socialpædagogisk støtte SEL § 85)
 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
 Ledsageordning (SEL § 97) og støttekontaktpersonordninger (SEL §§ 98 og 99)
 Rådgivning og rådgivningsinstitutter (SEL § 12)
 Telefonrådgivning (SEL § 12)
 Merudgifter §100
 Efterlevelseshjælp m.m.

Regnskabsresultat
Samlet set er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. overføres til 2019. Restafvi-
gelsen udgør 3,4 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet
Visitation (myndighed)

Samlet set kommer Visitation (myndighed) ud med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 0,1 
mio.kr. overføres til 2019. Restafvigelsen udgør 3,3 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 30/9-2018 er 
der afleveret 1,7 mio. kr. 

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2018 at opdele forsorgshjem mellem politikområde 502 
Ungecenter og politikområde 702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug. I den forbindelse blev der 
givet en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio.kr.

Årsagen til mindreforbrug skyldes, at der fortsat pågår arbejde med at optimere sagsbehandlingen 
i Visitationen, samt at der forlods har været budgetteret med midler til borgere på vej til området. 
Disse borgere er ikke tilgået området i det forventede omfang i 2018.

Handicap- og Psykiatriområdet (udfører) 
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Samlet set er der for Handicap- og Psykiatriområdet (udfører) et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I 
budgetopfølgningen pr. 30/9 2018 er der tilført 6,5 mio. kr. Der overføres 0,3 mio. kr. til 2019.

2018 har budt på udfordringer på Rusmiddelcentret, grundet vigende antal henviste borgere. Rus-
middelcentret kom i 2018 ud med et merforbrug på 0,65 mio. kr. Merforbruget er dækket af ufor-
brugte midler fra det samlede område. 

Der har i 2018 været et merforbrug på lægekonsulenterne på misbrugsområdet på 0,2 mio. kr., 
hvilket skyldes ny lovgivning, og dette merforbrug er dækket af inden for det samlede område. 

Der er i 2018 arbejdet på at tilpasse kommunens tilbud således, at de afspejler ønskerne fra Unge-
centret og Det Specialiserede Område til de kommende års forventninger i forhold til pladsantal. 

Øvrige udgifter 

Samlet set kommer øvrige udgifter ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I budgetopfølgningen 
pr. 30/9-2018 er der afleveret 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere forbrug end budgetteret på efterlevelseshjælp 
samt hjælp til enkeltudgifter og flytning.

Opfølgning på aktivitet
Tabel 702.1: Antal anbragte

Antal anbragte personer
Budget Regnskab

§ 85 Bostøtte 173,0 191,0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 45,0 44,0
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 78,0 84,0
§ 105 / § 85 ABL 82,0 81,0
§ 107 Midlertidige botilbud 19,0 21,0
§ 108 Længerevarende botilbud 27,0 22,0
§ 95 og 96 BPA 15,0 15,0
I alt anbragte personer 439,0 458,0

Antal

Tabel 702.2: Antal perso-
ner
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Brug af pladser
Antal personer pr. 31/12-2018 Budget Regnskab
§ 97 Ledsageordningen 41,0 37,0
§ 98 Støttekontaktpersonordning for døvblinde 5,0 3,0
§ 100 Merudgifter 83,0 47,0
§ 101 / SUL 141 Misbrugsbehandling 7,0 19,0
§ 109 Kvindekrisecentre 1,0 0,0
§ 110 Forsorgshjem *) 10,0 6,0
I alt personer 147,0 112,0

Antal

*) Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2018 at opdele området mellem politiområde 502 og 
politikområde 702. Antal personer i budget 2018 er incl. Ungecentrets borgere.

Graf 702.1: Salg af kommunale pladser
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Salg af kommunale pladser under Handicap- og Psykiatriområdet 

Udvikling mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget
Tabel 702.3: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 148,9

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) -0,1
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 4,4
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,3
Omplaceringer mellem politikområder 0,1
Forsorgshjem - personer under 30 år overgået til Ungecenter (BY 30.05.18) -0,4

Korrigeret budget 152,6
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 

i mio. kr.
Oprindelig 

budget
Korr. 

budget
Regnskab Afvigelse Overføres 

til 2019
Rest 

afvigel.
Teknik- og Miljøudvalget 60,6 59,9 64,4 4,5 4,1 0,4
801 Vej og Park 38,5 39,8 41,8 2,0 1,4 0,6
802 Kollektiv trafik, miljø m.m 22,1 20,1 22,6 2,5 2,7 -0,2

804 Brugerfinansierede områder 0,0 0,0 -1,2 -1,2

801. Vej og Park
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

801 Vej og Park 38,5 39,8 41,8 2,0 1,4 0,6
Vej og Park - Drift 32,1 32,4 33,8 1,4 1,4 0,0
Vintertjeneste 6,4 7,4 8,0 0,6 0,0 0,6

Vej og Park 
 vedligeholder kommunes grønne områder, herunder idrætsanlæg, skove og arealer ved 

kommunale institutioner
 vedligeholder de kommunale veje, stier og p-pladser
 vedligeholder de kommunale vandløb
 opretholder en maskinpark og værkstedsfunktion
 foretager vintervedligeholdelse med glatførebekæmpelse og snerydning

Regnskabsresultat
Vej og Park udviser samlet et merforbrug på 2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. kommer fra et mer-
forbrug på driften og de øvrige 0,6 mio. kr. kommer fra et merforbrug på vintertjenesten. 

Merforbruget på Vej og Parks drift overføres til 2019, da området er omfattet af økonomisk decen-
tralisering. Merforbruget på vintertjeneste overføres ikke til 2019, da mer- og mindreforbrug vedr. 
vintertjeneste registreres som en ”fond” via kassebeholdningen.

Bemærkninger til regnskabet
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev budgettet til Vej og Parks drift reduceret med 1 
mio. kr. Antallet af medarbejdere er ved naturlig afgang reduceret i overensstemmelse hermed. 
Reduktionen vil dog først have helårsvirkning i 2019. Der har i 2018 været flere udgifter til indkøb 
af asfalt til lapning af huller.
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Udvikling mellem det oprindelig budget og det korrigerede budget
Tabel 801.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 38,5

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) 0,2
Budgetopfølgning (BY 19.12.18) 1,0
Lønreduktion pga. lavere lønfremskrivning (BY 05.09.18) -0,1
Omplaceringer mellem politikområder 0,2

Korrigeret budget 39,8

Aftalepunkter vedr. budget 2018
Anlæg

Med udvidelsen af budgettet til veje samt landdistrikts- og nedrivningspuljen skal opgaverne i for-
hold til Asaa Havn og grødeskæring, samt finansiering af ekstern konsulent og juridisk bistand i 
vanskelige sager, håndterings indenfor Teknik og Miljøudvalgets samlede ramme. 

Status på aftalepunkt

I alt er der i 2018 frigivet 2,2 mio. kr. fra udvalgets anlægsmidler til disse formål:

 Asaa Havn, rådgivning – 100.000
 Asaa Havn, oprensning – 350.000
 Ryå, ekstra grødeskæring – 200.000 kr.
 Ryå, oprensning – 885.000 kr.
 Ekstern konsulent og juridisk bistand – 500.000 kr.
 §3 arealer – 200.000
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802. Kollektiv trafik, miljø m.m.
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

802 Kollektiv trafik, miljø m.m 22,1 20,1 22,6 2,5 2,7 -0,2
Kollektiv trafik, miljø m.m. 21,7 21,7 21,5 -0,2 0,0 -0,2
Ekst. finansieret projekter/bundne midl. 0,4 -1,6 1,1 2,7 2,7 0,0

Udgifter under "Kollektiv trafik, miljø m.m.":
 kollektiv trafik
 vejbelysning
 miljøtilsyn
 skadedyrsbekæmpelse
 havne
 ydelsesstøtte, boligbyggeri

Indtægter under "Kollektiv trafik, miljø m.m.": 
 miljøtilsynsgebyr
 byggesagsgebyr

Regnskabsresultat
Kollektiv trafik, miljø m.m. udviser samlet et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbrug består af udgif-
ter til eksternt finansierede projekter på 2,7 mio. kr., hvor indtægten i form af tilskud kommer sene-
re. Herudover er der et mindreforbrug på driften på 0,2 mio. kr.

Udgifterne/merforbruget til eksternt finansierede projekter overføres til næste år.

Mindreforbruget på driften tilgår kassen, da disse områder ikke er omfattet af økonomisk decentra-
lisering og derfor ikke overføres.

Bemærkninger til regnskabet
Driften under Kollektiv trafik, miljø m.m. udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som består af 
mindreforbrug på flere områder, men også et merforbrug på vejbelysning. Samlet set giver det et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Området arbejder med flere eksternt finansierede projekter, blandet andet vandløbsrestaureringer 
og projekter under Grøn Ordning, hvor Energistyrelsen yder tilskud.

Udvikling mellem det oprindelig budget og det korrigerede budget
Tabel 802.1 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Godkendte tillægsbevillinger 2018 Mio. kr.
Oprindeligt budget 22,1

Overførsler fra 2017 til 2018 (BY 25.04.18) -1,6
Omplaceringer mellem politikområder -0,4

Korrigeret budget 20,1
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804. Brugerfinansierede områder
i mio. kr.

Oprindelig 
budget

Korr. 
budget

Regnskab Afvigelse Overføres 
til 2019

Rest 
afvigel.

804 Brugerfinansieret område (Affald) 0,0 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0
Fælles formål -0,2 -0,2
Ordning for dagrenovation - restafald -1,5 -1,5
Ordning for storskrald og haveaffald 0,0 0,0
Ordning for glas, papir og pap -0,2 -0,2
Ordning for kildesorteret- genanvendeligt 0,8 0,8
Ordning for farligt affald 0,0 0,0
Genbrugsstationer -0,1 -0,1
Øvrige ordninger og anlæg 0,0 0,0

Affaldsområdet:
 Bortskaffer husholdningsafflad
 Sikrer at mest muligt affald genbruges
 Tilbyder affaldsløsninger for kommunens borgere og erhverv med god service

Regnskabsresultat
Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. De enkelte ordningers resultat 
overføres til konti på status, hvoraf ordningernes opsparing/mellemværende med kommunekassen 
opgøres.

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 ord-
ningerne, når taksterne fastsættes. Budgetterne hos affaldsselskaberne Reno-Nord, AVV og Mod-
tagerstation Vendsyssel samt kommunens egne administrative omkostninger ligger til grund for 
taksberegningerne.

Bemærkninger til regnskabet
Ordningen for dagrenovation har et særskilt mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes større ind-
tægter og mindre udgifter end forventet. På indtægtssiden er der indkommet ca. 520.000 kr. mere 
end budgetteret. På udgiftssiden har der været en mindre udgift til forbrænding hos Reno-Nord på 
ca. 580.000 kr. på grund af en mindre mængde end forventet. I forhold til mængden til forbrænding 
til AVV er der rimelig god overensstemmelse i forhold til budget. 

Ordningen for kildesorteret genanvendeligt affald har et særskilt merforbrug på 0,8 mio. kr. Det 
skyldes, at der er tale om en ny ordning, som ikke har haft sin egen post på budgettet. 

Administrationsudgifterne, som bl.a. indeholder lønomkostninger til personale, bidrager også til 
ovennævnte mindre- og merforbrug. Der har nemlig i 2018 været anvendt mange timer til opstart 
på ny ordning for kildesorteret genanvendeligt. Desuden har der været ekstraordinære udgifter til 
nye moduler og konsulenthonorar til opstart af den nye ordning. 
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I 2019 forventes det, at der vil være pres på økonomien i ordningen for dagrenovation. Det skyldes 
en højere pris i nyt udbud for indsamling af dagrenovation, samt at en hel del borgere vælger et 
mindre tømningsvolumen for dagrenovation på grund af den nye indsamlingsordning. 
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BILAG
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Eventualrettigheder/-forpligtelser

Brønderslev Idrætsforening, matr.nr. 5i m.fl. Thorsmark

Hvis ejendommen ønskes afhændet, har Brønderslev Kommune til enhver tid forkøbsret til hele 
ejendommen med påstående bygninger og anlæg til fast pris 6,00 kr. pr. m2. Ejendommen kan 
derfor ikke afhændes til anden side uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.
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Garantier og regarantier

Dato for 
tilladelse

Oprindeligt 
beløb

Restgæld pr. 
31.12.18

BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) 15.09.2009 17.675.000 13.026.695
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) 15.09.2009 21.563.500 16.034.732
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) 15.09.2009 23.684.500 18.314.548
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) 15.09.2009 19.353.500 16.137.377
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 11 (5gy m.fl.) 15.09.2009 38.699.500 36.820.542
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 38 (99æ) 27.01.2003 8.742.448 5.151.959
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 41 (4aq m.fl.) 18.06.2013 46.794.834 44.381.409
BRF Kredit Boligforeningen P.M. afd. 41 (4aq m.fl.) 16.12.2015 438.000 447.752
BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 38 (103kq) 2000 6.844.552 4.100.222
BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 39 (1m) 2002 44.000 30.208
BRF Kredit Boligselskabet Østvendsyssel, 39 A (1m) 2002 2.718.328 1.217.810
BRF Kredit Bredgade 81-95 (5z) 28.12.1995 1.401.516 955.252
BRF Kredit Bredgade 81-95 (5z) 28.12.1995 40.136 27.374
BRF Kredit Fredensbo afd. 18 (20ae) 01.02.1995 6.027.336 4.714.556
BRF Kredit Fredensbo afd. 19 (1pa) 17.04.2001 5.771.814 2.863.313
BRF Kredit Kornumgaard II (1cp) 22.02.2007 14.545.102 8.605.654
DLR Kredit Hjallerup Ridecenter 10.05.2005 1.300.000 886.117
DLR Kredit Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri (5hs) 22.04.2015 1.500.000 1.303.638
Kommunekredit Agersted Varmeværk (201239562) 26.09.2012 2.500.000 1.885.102
Kommunekredit Asaa Billardklub (200327099) 2003 440.000 131.181
Kommunekredit Asaa Boldklub (200529569) 28.07.2005 425.600 99.310
Kommunekredit Asaa Fjernvarme (201442910) 25.09.2013 15.000.000 12.428.225
Kommunekredit Asaa Hallen (201239208) 06.08.2012 650.938 252.873
Kommunekredit Asaa Havn (201341156) 19.06.2013 175.000 96.498
Kommunekredit Brønderslev Hallen (200428635) 04.11.2004 20.780.352 8.657.500
Kommunekredit Brønderslev Hallen (200529188) 29.04.2005 8.454.100 4.465.646
Kommunekredit Brønderslev Hallen (201543475) 14.06.2006 4.654.000 2.677.294
Kommunekredit Brønderslev Hallen (201442472) 18.06.2014 2.500.000 2.165.698
Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S (200935016) 26.11.2009 6.863.000 3.774.650
Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S (201544462) 24.06.2010 21.328.000 12.796.800
Kommunekredit Brønderslev Spildevand A/S (201645710+711) 30.03.2016 15.000.000 11.693.559
Kommunekredit Brønderslev Vand A/S (200935018) 26.11.2009 1.443.000 793.650
Kommunekredit Brønderslev Vand A/S (201544454) 24.06.2010 5.027.000 2.953.363
Kommunekredit Brønderslev Vand A/S (201543556) 28.01.2015 4.000.000 2.633.480
Kommunekredit Brønderslev Varme A/S (200935017) 26.11.2009 2.488.000 1.368.400
Kommunekredit Brønderslev Varme A/S (201035978) 24.06.2010 8.900.000 5.340.000
Kommunekredit Brønderslev Varme A/S (201645449) 17.02.2016 150.000.000 88.163.459

Kommunens garanterede 
del af :
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Kommunekredit Dronninglund Fjernvarme (201339888) 23.03.2011 86.870.000 73.236.616
Kommunekredit Dronninglund Hallerne (201035887) 22.06.2010 2.000.000 1.509.356
Kommunekredit Dronninglund Hallerne (201036412) 2005 3.866.665 2.629.332
Kommunekredit Dronninglund Hallerne (201544302) 28.01.2015 318.850 211.351
Kommunekredit Dronninglund Hallerne (201849505) 21.03.2018 1.950.000 1.922.548
Kommunekredit Flauenskjold Hallen (201748179) 23.11.2016 1.637.000 1.564.918
Kommunekredit Flauenskjold Varmeværk (201239068) 06.08.2012 3.501.453 2.232.121
Kommunekredit Flauenskjold Varmeværk (201341179) 25.09.2013 8.000.000 6.755.975
Kommunekredit Hallund Kraftvarmeværk (201036663) 24.11.2010 3.038.000 1.494.350
Kommunekredit Hallund Kraftvarmeværk (201646213) 17.06.2015 5.800.000 5.255.267
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (200832617) 20.02.2008 5.500.000 1.650.007
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (200934995) 26.11.2009 6.000.401 657.498
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201238172) 21.12.2011 26.000.000 15.906.355
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201239069) 20.06.2012 1.200.000 504.932
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201441773) 26.02.2014 950.000 772.830
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201543611) 23.04.2014 7.166.000 6.329.967
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201544659) 25.02.2015 8.000.000 6.700.000
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201544662) 25.02.2015 38.834.000 33.008.900
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201646123) 16.12.2015 15.000.000 13.125.000
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201748084) 04.10.2017 10.000.000 7.452.827
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201848557) 31.01.2018 7.000.000 6.952.011
Kommunekredit Hjallerup Fjernvarme (201849701) 19.09.2018 4.000.000 0
Kommunekredit Hjallerup Idrætscenter (201543455) 18.05.2005 3.198.000 1.209.407
Kommunekredit Jerslev Kraftvarmeværk (201238485) 15.02.2012 5.500.000 3.285.072
Kommunekredit Jerslev Kraftvarmeværk (201544005) 18.03.2015 10.000.000 8.433.325
Kommunekredit KFUM Spejderne i Asaa (201442609) 13.11.2000 690.000 496.104
Kommunekredit Klokkerholm Hallen (201849568) 20.06.2018 1.300.000 1.300.000
Kommunekredit Manna-Thise Kraftvarmeværk (201645537) 19.03.2014 8.500.000 5.275.074
Kommunekredit Museerne i Brønderslev Kommune (201545104) 18.11.2015 838.000 596.020
Kommunekredit Museerne i Brønderslev Kommune (201848384) 20.12.2017 482.000 452.721
Kommunekredit Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk (201035273) 27.01.2010 4.600.000 2.304.521
Kommunekredit Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk (201747930) 30.08.2017 9.541.000 9.020.629
LR Realkredit Den selvej. inst. Hedelundsgade 12-14 (LEV) 25.04.1996 642.968 660.509
LR Realkredit Den selvej. inst. Lundagervej 40E (LEV) 22.12.2014 400.000 315.906
LR Realkredit Den selvej. inst. Lundagervej 42 (LEV) 13.10.2011 2.248.628 1.781.971
LR Realkredit Margrethelund, Dronninglund 02.02.2009 6.715.204 4.680.178
Nordea Anlægsarbejde - Vej og Park 2013 647.421 647.421
Nykredit Andelsboligforeningen Kornumgård (1lp) 01.07.1982 1.768.704 124.503
Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) 07.08.1991 868.185 838.851
Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) 07.08.1991 105.992 104.369
Nykredit Andelsboligforeningen Præstegårdshaven (25cy) 07.08.1991 112.200 121.215
Nykredit Andelsboligforeningen, St. Blicher (2hn) 20.09.1991 957.814 969.550
Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 21 (2a) 15.04.2003 3.197.554 1.949.487
Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 21 (2ud) 24.08.2005 2.253.887 1.420.727
Nykredit Boligforeningen Fredensbo afd. 323 (20bh) 21.09.2011 25.897.661 21.749.466
Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 15 (1ft) 02.09.2015 1.883.000 1.840.749
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Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 15 (1ft) 01.03.2017 1.015.000 1.019.175
Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 16 (1ft) 26.02.2009 6.351.280 4.753.510
Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 34 (23ar) 23.01.1995 5.412.836 5.758.620
Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 34 (23ar) 23.01.1995 49.478 51.113
Nykredit Boligforeningen P.M. afd. 43 (24ar) 27.11.2013 37.266.435 36.734.759
Nykredit Boligselskabet Nordjylland afd. 41 (3ho) 10.06.2015 38.635.366 39.556.401
Nykredit Boligselskabet Nordjylland afd. 42 (3ho) 12.03.2015 9.189.143 9.505.137
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) 26.05.2010 2.145.220 2.071.883
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) 11.09.2013 496.000 502.015
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) 26.05.2010 14.431.000 11.939.483
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 2 (105bx) 11.09.2013 1.729.500 1.506.115
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 34 (15bl) 04.09.1991 2.473.702 2.676.027
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 34 (15bl) 01.07.1993 16.401 14.713
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 36 (104ah) 1996 3.856.138 4.184.535
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 40 (102ed) 09.06.1992 1.024.000 484.818
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 40 (102ed) 29.03.2017 2.510.500 2.422.200
Nykredit Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 45 (16fe) 2005 1.679.630 1.047.430
Nykredit Bredgade 30 (20p) 04.01.1994 423.000 377.078
Nykredit Bredgade 30 (20p) 04.01.1994 105.750 92.353
Nykredit Kornumgård (1pb) 21.02.2002 3.327.834 1.885.385
Nykredit Rønnebærparken (2gø) 26.06.1991 1.223.728 1.219.023
Nykredit Slotsgade 74 (Børsgade 3) (104ck) 23.10.1998 797.600 799.195
Nykredit Slotsgade 74 (Børsgade 3) (104ck) 23.10.1998 199.450 221.992
Nykredit Slotsgade 49/Stormgade 1 (104aa) 2000 467.877 374.217
Nykredit Slotsgade 49/Stormgade 1 (104aa) 2000 1.172.550 1.532.672
Nykredit Teglsøparken (100al) 02.07.2003 3.451.250 569.805
Nykredit Tjørnevej (20bk) 12.10.1997 1.257.344 1.299.028
Nykredit Torvegade 6 (5i) 23.02.1998 760.000 780.635
Realkredit DanmarkAndelsboligforeningen Åbredden (32dz) 23.06.1999 1.303.950 1.237.737
Realkredit DanmarkAndelsboligforeningen Åbredden (32dz) 23.06.1999 260.700 245.684
Realkredit DanmarkBoligforeningen Fredensbo afd. 22 (1gp) 07.04.2008 9.651.232 6.881.347
Realkredit DanmarkBoligforeningen Fredensbo afd. 22 (1gp) 07.04.2008 2.676.000 2.087.660
Realkredit DanmarkBoligforeningen Fredensbo afd. 22 (1gp) 26.10.2016 1.517.500 1.427.172
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 15 (100ab) 09.12.1998 2.724.000 1.916.814
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 15 (100ab) 09.12.1998 4.789.000 3.542.589
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 20 (100ae) 30.03.1998 659.000 517.049
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 29 (23bb) 18.03.1993 1.845.782 1.456.749
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 32 (23æ) 10.12.1993 240.178 183.260
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 32 (23æ) 10.12.1993 7.431 5.173
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 33 (20i) 02.11.1994 1.433.707 929.250
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 33 (20i) 02.11.1994 13.775 11.283
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 36 (3a) 05.09.2001 1.828.375 964.252
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 36 (3a) 05.09.2001 2.234.630 1.232.544
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 36 (3a) 05.09.2001 125.767 80.204
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 39 (1b) 20.12.2005 1.618.491 1.000.122
Realkredit DanmarkBoligforeningen P.M. afd. 39 (1b) 20.12.2005 59.711 38.375
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Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) 2004 3.156.500 1.762.496
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) 2004 2.104.500 1.221.800
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 1 (32 o) 2004 148.500 86.730
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 25 (104bf) 09.08.2005 1.200.000 889.182
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 33 (104u) 13.12.1990 2.478.769 1.808.311
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 33 (104u) 1991 35.112 25.834
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 35 (8eh) 24.04.1995 359.187 284.734
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 35 (8eh) 24.04.1995 6.201 4.950
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 37 (30p) 1999 2.525.523 1.852.198
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 37 (30p) 2000 172.138 78.470
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 42 A (1dn) 2001 1.048.663 540.289
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 42 A (1dn) 2001 4.072 2.236
Realkredit DanmarkBoligselskabet Østvendsyssel, 44 (16ds) 23.12.2003 3.127.844 1.724.623
Realkredit DanmarkDronninglund Hallerne (1aø) 22.06.1998 1.588.800 719.552
Realkredit DanmarkHjallerup Billardklub (26by) 12.10.2000 298.000 49.497
Realkredit DanmarkTorvegade 4 (5k) 25.06.1997 288.360 156.840
Realkredit DanmarkTorvegade 4 (5k) 25.06.1997 85.455 45.081
Realkredit DanmarkTorvegade 4 (5k) 08.12.1997 504.150 389.602
Realkredit DanmarkTorvegade 4 (5k) 08.12.1997 149.950 114.534

Garantier og regarantier i alt 777.278.442

Anm: Fra regnskab 2018 er garantier og regarantier samlet på samme oversigt for at skabe et bedre overblik 
i forhold til kommunens reelle garantiforpligtelser.

Fælleskommunale selskaber

Over for interessentskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som 
følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld. For Brønderslev Kommune gælder det for følgen-
de selskaber:

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

HMN Naturgas I/S

I/S Reno Nord

Nordjyllands Beredskab I/S

Nordjyllands Trafikselskab

Udbetaling Danmark

Aalborg Lufthavn
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Garantier, beboerindskudslån

Garantier for lån til betaling af beboerindskud Antal
Oprindeligt 
lånebeløb

Restgæld pr. 
31.12.18

Nordjyske Bank 8 138.486,0 93.796,5
Spar Nord Bank 3 57.392,0 33.209,4
Sparekassen Vendsyssel 2 38.052,0 26.481,5
Nordea 7 157.758,0 126.362,4
Danske Bank 1 37.000,0 18.980,6
Jyske Bank 1 18.000,0 12.442,8
Dronninglund Sparekasse 2 29.844,0 12.230,8
Arbejdernes Landsbank 1 18.080,0 17.873,8
I alt 25 494.612,0 341.377,6
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Lejeaftaler

I nedenstående oversigt er medtaget de kendte lejeaftaler med en årlig leje over 100.000 kr.

Indgået i år
Beliggenhed Leje p.a. (2018) Aftalevilkår Forpligtelse pr. 

31.12.18

2005
Jobcenter
Valdemarsgade 18, 
Brønderslev

1.086.800

Lejemålet kan opsiges med 12 
mdrs. varsel, dog tidligst 30 år 
efter ikræfttrædelsen til 
fraflytning 1/10-2037.

20.377.500

1991 LEV
Vibevej 8, Dronninglund

226.500
Lejekontrakt med 6 mdrs. 
opsigelse. Opsagt pr. 30/6-
2019.

113.300

1988
LEV
Lundagervej 40-42, 
Dronninglund

318.400 Lejekontrakt med 6 mdrs. 
opsigelse

159.200

2009
Cassiopeia
Lundagerhaven 
1+11,Dronninglund

137.200
Lejekontrakt med 3 mdrs. 
opsigelse. Opsagt pr. 31/3-
2019

34.300

2000
Hellevadlund
Borgergade 34, 
Klokkerholm

660.100
Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. 
august 2031. Herefter 1 års 
opsigelse

8.966.400

2010 Ungecenter
Maltvej 15, Brønderslev

186.200 Lejekontrakt med 6 mdrs. 
opsigelse

93.100

2010 Ældreområdet
Hjallerup Udviklingspark

666.200 Lejekontrakt med 1 måneds 
opsigelse

55.500

2010

Fælleslejligheder ved 
opgangs-
fællesskaber
Thorvaldsensvej 12 + 14
Brønderslev

116.100
Lejekontrakt med 3 mdrs. 
opsigelse. Thorvaldsensvej 12 
opsagt pr. 31/12-2018

14.500

1996

Børnehaven 
Kornumgårdsvej
Kornumgårdsvej 16-26, 
Brønderslev

388.600
Lejemålet er uopsigeligt indtil 
31. december 2025. Herefter 3 
mdrs. opsigelse

2.817.400
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Opgaver for andre offentlige myndigheder

Brønderslev Kommune har i 2018 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. 
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Swap-Aftaler

Pr. 31. december 2018 har Brønderslev Kommune følgende rente-swaps tilknyttet langfristede 
gældsforpligtelser: 

1. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit
Aftalen er indgået pr.: 6. januar 2012
Udløbsdato: 6. januar 2031
Baggrundslån 2011-37923 Kommunekredit
Oprindelig hovedstol: 228.004.864 kr.
Restgæld pr. 31/12-2018: 159.103.295 kr.
Markedsværdi pr. 31/12-2018: -16.859.864 kr.
Valuta: DKK.
Rente (fra variabel til fast): 2,44%

2. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit
Aftalen er indgået pr.: 28. februar 2012
Udløbsdato: 28. februar 2030
Baggrundslån 2011-38033 Kommunekredit
Oprindelig hovedstol: 44.386.763 kr.
Restgæld pr. 31/12-2018: 30.108.042 kr.
Markedsværdi pr. 31/12-2018: -2.751.923 kr.
Valuta: DKK.
Rente (fra variabel til fast): 2,26%

3. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit
Aftalen er indgået pr.: 21. marts 2012
Udløbsdato: 22. marts 2032
Baggrundslån 2011-38122 Kommunekredit
Oprindelig hovedstol: 74.102.479 kr.
Restgæld pr. 31/12-2018: 52.779.768 kr.
Markedsværdi pr. 31/12-2018: -5.355.379 kr.
Valuta: DKK.
Rente (fra variabel til fast): 2,33%

4. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit
Aftalen er indgået pr.: 30. juli 2013
Udløbsdato: 29. januar 2038
Baggrundslån 2013-40439 Kommunekredit
Oprindelig hovedstol: 43.827.721 kr.
Restgæld pr. 31/12-2018: 36.214.449 kr.
Markedsværdi pr. 31/12-2018: -2.835.479 kr.
Valuta: DKK.
Rente (fra variabel til fast): 1,88%

5. SWAP-aftalen er indgået med: Kommunekredit
Aftalen er indgået pr.: 30. juni 2014
Udløbsdato: 28. marts 2039
Baggrundslån 2014-41930 Kommunekredit
Oprindelig hovedstol: 37.428.231 kr.
Restgæld pr. 31/12-2018: 32.185.625 kr.
Markedsværdi pr. 31/12-2018: -3.175.773  kr.
Valuta: DKK.
Rente (fra variabel til fast): 2,10%




