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Hovedoversigt 

  2019 2020 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.331 -38.240 47.327 -38.240 

        Heraf refusion   -325   -325 

    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 41.184 -41.184 41.357 -40.211 

    2. Transport og infrastruktur 71.108 -4.510 71.659 -4.510 

    3. Undervisning og kultur 564.457 -110.259 561.914 -104.595 

        Heraf refusion   -1.180   -1.180 

    4. Sundhedsområdet 201.261 -1.213 200.648 -400 

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.694.579 -349.762 1.686.595 -336.402 

        Heraf refusion   -171.751   -171.751 

    6. Fællesudgifter og administration 289.696 -32.775 282.984 -32.475 

        Heraf refusion         

    Driftsvirksomhed i alt 2.909.616 -577.942 2.892.484 -556.834 

        Heraf refusion 0 -173.256 0 -173.256 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.369   4.083   

    1. Forsyningsvirksomheder mv.         

    2. Transport og infrastruktur 24.240   20.105   

    3. Undervisning og kultur 42.000   51.500   

    4. Sundhedsområdet         

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 11.500   4.750   

    6. Fællesudgifter og administration 2.988   2.825   

    Anlægsvirksomhed i alt 92.097   83.263   

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06     62.941 -13.086 

C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 12.752 -5.073 13.062 -4.875 

D. BALANCEFORSKYDNINGER         

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 56       

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) -187 1.891 4.813 1.891 

    Balanceforskydninger i alt -131 1.891 4.813 1.891 

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 

54.422   57.663   

SUM (A + B + C + D + E) 3.068.756 -581.124 3.114.225 -572.904 

F. FINANSIERING         

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)         

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -25.332   -21.570 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 39.453 -933.504 36.697 -957.048 

    Refusion af købsmoms (7.65.87)         

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 2.295 -1.570.544 2.335 -1.601.735 

    Finansiering i alt 41.748 -2.529.380 39.032 -2.580.353 

BALANCE 3.110.504 -3.110.504 3.153.257 -3.153.257 
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Hovedoversigt 

  2021 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.235 -38.240 47.235 -38.240 

        Heraf refusion   -325   -325 

    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 41.332 -39.214 42.357 -39.214 

    2. Transport og infrastruktur 70.969 -4.510 70.919 -4.510 

    3. Undervisning og kultur 563.740 -104.595 565.620 -104.595 

        Heraf refusion   -1.180   -1.180 

    4. Sundhedsområdet 200.661 -400 200.661 -400 

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.688.667 -336.402 1.684.815 -332.550 

        Heraf refusion   -171.751   -171.751 

    6. Fællesudgifter og administration 274.056 -32.475 262.831 -32.475 

        Heraf refusion         

    Driftsvirksomhed i alt 2.886.659 -555.837 2.874.437 -551.985 

        Heraf refusion 0 -173.256 0 -173.256 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED         

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.674   40.069   

    1. Forsyningsvirksomheder mv.         

    2. Transport og infrastruktur 18.000   18.000   

    3. Undervisning og kultur 29.500   19.500   

    4. Sundhedsområdet         

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.250   3.250   

    6. Fællesudgifter og administration 1.200   1.200   

    Anlægsvirksomhed i alt 82.624   82.019   

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 119.913 -25.036 178.268 -37.126 

C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 13.137 -4.875 12.605 -4.875 

D. BALANCEFORSKYDNINGER         

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)         

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 5.070 1.891 5.070 1.891 

    Balanceforskydninger i alt 5.070 1.891 5.070 1.891 

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-
FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 

60.882   63.030   

SUM (A + B + C + D + E) 3.168.285 -583.857 3.215.428 -592.096 

F. FINANSIERING         

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)         

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)   -20.500   -20.000 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 37.364 -964.618 38.052 -978.895 

    Refusion af købsmoms (7.65.87)         

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 2.374 -1.639.048 2.410 -1.664.899 

    Finansiering i alt 39.738 -2.624.166 40.462 -2.663.794 

BALANCE 3.208.023 -3.208.023 3.255.890 -3.255.890 
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Tværgående artsoversigt 2019 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1 Lønninger 1.218.919   

22 Fødevarer 9.750   

23 Brændsel og drivmidler 21.428   

27 Anskaffelser 3.369   

29 Øvrige varekøb 55.926   

40 Tjenesteydelser uden moms 208.583   

45 Entreprenør- og håndværkerudgifter 134.742   

46 Betalinger til staten 311.193   

47 Betalinger til kommuner 168.274   

48 Betalinger til regioner 179.937   

49 Øvrige tjenesteydelser 151.199   

51 Tjenestemandspension 24.990   

52 Overførsler til personer 423.930   

59 Øvrige tilskud og overførsler 90.358   

6 Finansudgifter 108.862   

71 Egne huslejeindtægter   -33.471 

72 Salg af produkter og ydelser   -78.633 

76 Betalinger fra staten   -1.276 

77 Betalinger fra kommuner   -172.076 

78 Betalinger fra regioner   -648 

79 Øvrige indtægter   -92.837 

8 Finansindtægter   -1.582.413 

86 Statstilskud   -1.149.151 

94 Overførte tjenesteydelser -623   

97 Interne indtægter -331   

I alt   3.110.504 -3.110.504 
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Bevillingsoversigt 2019 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Drift og statsrefusion 2.909.616 -577.942 
    

Økonomiudvalget 299.578 -32.180 267.398   

1. Beredskab 10.893   10.893   

Teknik - og Økonomiforvaltning 10.893       

Beredskab 10.893       

Forebyggelse beredskab 10.893       

2. Politisk organisation 10.025 -5 10.020   

Direktion 9.713 -5     

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 9.713 -5     

Byrådssekretariatet 9.713 -5     

Politisk organisation, fælles formål 211       

Byrådet 9.351       

Kommissioner, råd og nævn 151 -5     

Sundheds- og Kulturforvaltning 233       

Fællesfunktioner 217       

Ældreråd 140       

Handicapråd 77       

Kultur og Fritid 15       

Fælles -  ØK 15       

Fritidsrådet 15       

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 79       

Økonomi og Administration 79       

Børne- og Familierådgivningen - ØK 79       

Børne- og Ungeudvalg 79       

3. Administrativ organisation 230.205 -11.166 219.039   

Direktion 26.998       

Direktion 2.525       

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 18.907       

Byrådssekretariatet 8.067       

Byrådssekretariatet 6.004       

Kommunikation 2.063       

HR 10.840       

HR 8.738       

Elever 850       

Fælles HR 158       

Fælles for administrationen 1.094       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 5.566       

Teknik - og Økonomiforvaltning 101.348 -10.609     

Ledelse 7.162       

Budget og regnskab 9.456 -6.729     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Budget og Regnskab 8.063 -329 
    

Fælles for administrationen 1.393 -6.308     

Ekstern   -92     

Mellemv. med VHK Færgen - Øvrig adm.   -92     

Administration og IT 51.419 -407     

Personale 12.124       

Forsikring, Digitalisering og Udbud 7.315       

IT Drift 4.808       

Fælles for administrationen 39.296 -407     

Fælles for administrationen   -407     

IT 39.296       

Projekter og ejendomme 14.127 -2.974     

Fælles Projekter og Ejendomme 127       

Fælles Projekter og Ejendomme 127       

Team Ejendomme og Bolig 5.875 -1.097     

Personale 5.875 -1.097     

Team Bolig 1.391       

Team Bolig - Myndighed 543       

Team Ejendomme 1.508 -541     

Team Ejendom - Myndighed 2.432 -556     

Team Plan og Byg 6.487 -1.180     

Team Plan 2.949       

Team Byg 3.538       

Byggesagsbehandling   -1.180     

Team Havn, Natur og Byrum 1.638 -697     

Adm og planlægning - Havn, Natur og Byrum 1.638 -697     

Team Havn, Natur og Byrum 1.638 -697     

Drift og anlæg 4.622 -413     

Drift og anlæg, fælles 4.622 -413     

Drift og Anlæg - Løn - Øvrig adm. 1.681       

Drift og Anlæg - Myndighedsudøvelse 2.941 -413     

Natur, Miljø og Sekretariat 14.562 -86     

Fælles Natur, Miljø og Sekretariat 148       

Fælles Natur, Miljø og Sekretariat 148       

Personale 12.431 -86     

Plan og Sekretariat - Løn - Øvrig adm. 1.462       

Miljøbeskyttelse - Personale 7.663 -86     

Naturbeskyttelse - Personale 3.306       

Sekretariat 317       

Fælles konto 06 - Øvrig administration 184       

Tjenestebiler - Øvrig administration 133       

GIS 1.666       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Sundheds- og Kulturforvaltning 15.922       

Fællesfunktioner 925   
    

Direktør og afd.ledelse 4.321       

Ledelsessekretariatet 3.262       

Sekretariat for rammeaftaler 104       

Sundhedssekretariatet 48       

Voksen-, ældre- og handicapområdet -6.810       

Forebyggelse og Myndighed 8.575       

Sundhedscentret 10       

Fælles 10       

Administration 10       

Bevillingsenheden 8.565       

Visitation 8.565       

Administration 8.565       

Pers. konto 6 - Myndighedsudøvelse 8.565       

Psykiatri- og handicapafdelingen 4.025       

Myndighed 4.025       

Sagsbehandlerteam samt øvrige (konto 6) 4.025       

Sagsbehandlerteam samt øvrige - Øvrig adm. -133       

Sagsbeh.team samt øvr. - Myndighedsudøvelse 4.157   
    

Kultur og Fritid 2.397       

Fælles -  ØK 2.397       

Fælles konto 06 - Øvrig administration 2.397       

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 85.938 -557     

Økonomi og Administration 85.938 -557     

Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 5.441       

Børne- og Familierådgivningen - ØK 14.544       

Jobcenter, Borgerservice ØK 64.970 -557     

Fælles jobcenter 4.776 -299     

Fælles Jobcenter 4.477       

Projekt "Flere skal med" 299 -299     

CKA 2.673       

Fleksjob & Integration 8.655       

Job & Uddannelse 14.744       

Sygedagpenge 9.704       

Borgerservice - løn 11.512 -151     

Fælles Borgerserv, serviceled og kantine 171 -151     

Borgerservice - Øvrig administration 274       

Serviceledere - Øvrig administration 1.702       

Kantine - Øvrig administration 1.391       

Borgerservice - Myndighedsudøvelse 7.973       

Borgerservice - administrationsbygninger 12.907 -107     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Himmerlandsgade 27, Aars 63       

Frederik IX`s Plads 1, Farsø 1.023       

Torvegade 15, Løgstør 997   
    

Aagade 25, Aalestrup 656       

Vestre Boulevard 7, Aars 0       

Fælles administration - Øvrig adm. 8.159 -107     

Rådhus og Jobcenter, Vestre Boulevard 7 2.010       

Ledelse 982       

Det specialiserede børneområde -4.814       

Ledelse 5.796       

4. Andet (udenfor) 48.456 -21.010 27.446   

Direktion 11.907       

Direktion -148       

Puljer -148       

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 2.631       

Byrådssekretariatet 931       

Byrådssekretariatet 89       

Valg 842       

HR 1.700       

Sundhedsordning 1.700       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 9.423       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.153       

Erhvervsservice 6.153       

Turisme 3.270       

Turisme 3.270       

Turismesamarbejde, lokalt 289       

Turistsamarbejde, Visit Vesthimmerland 2.981       

Teknik - og Økonomiforvaltning 36.539 -21.010     

Budget og regnskab 29.166 -12.050     

Fælles for administrationen 29.166 -12.050     

Tjenestemandspension 22.519 -12.050     

Puljer 6.647       

Administration og IT 5.915 -8.851     

Fælles for administrationen 5.915 -8.851     

Forsikringer 5.915 -8.851     

Projekter og ejendomme 1.480 -86     

Team Ejendomme og Bolig 1.480 -86     

Ejendomme boligkontor 1.480 -86     

Turisme og Erhvervsservice 260 -86     

Driftssikring af boligbyggeri 1.220       

Natur, Miljø og Sekretariat -23 -23     

Sekretariat -23 -23     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Hyrevognsbevillinger -23 -23     

Sundheds- og Kulturforvaltning 10       

Kultur og Fritid 10       

Fælles -  ØK 10   
    

Erhvervsudvikling 10       

     Sundhedsudvalget 857.083 -153.346 703.737   

1. Forebyggelse og Myndighed 106.047 -18.522 87.525   

Sundheds- og Kulturforvaltning 106.047 -18.522     

Forebyggelse og Myndighed 106.047 -18.522     

Fælles Forebyggelse og Myndighed 8.638       

Fælles Forebyggelse og Myndighed 50       

Vederlagsfri fysioterapi 8.296       

Fysioterapi 6.976       

Ridefysioterapi 1.320       

Kræftplan IV KMF 291       

Hjælpemiddeldepotet 4.203       

Sundhedscentret 15.703       

Fælles 1.244       

Sundhedscentret (Fredensvej) 419       

Himmerlandsparken 224       

Administration 602       

Genoptræning 8.467       

Kommunal og specialiseret genoptræning 8.467       

Kommunal og specialiseret genoptræning 8.467       

Kommunal genoptræning 6.961       

Ambulant specialiseret genoptræning 1.506       

Borger sundhed 5.992       

Borger- og patientrettet forebyggelse 4.969       

Borger- og patientrettet forebyggelse 4.969       

Forebyggelsesafdelingen 4.727       

Aktiv i naturen 115       

Motion og samvær 127       

Forebyggende hjemmebesøg 1.023       

Bevillingsenheden 77.503 -18.522     

Visitation 33.686 -16.264     

Administration 2.610       

Boliger - køb og salg 26.762 -16.264     

Plejeboliger 23.815 -14.963     

Plejeboliger - Andre off. myndigheder 9.691 -11.463     

Friplejehjemmet Hesselvang 14.124 -3.501     

Ældreboliger 2.947       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Ældreboliger - Andre off. myndigheder 2.947       

Statsrefusion - Ældreområdet   -1.301     

Plejevederlag 1.078       

NT kørsel 3.237       

Lægekørsel 864   
    

Flex handicap 1.556       

Befordr. til genoptr. (SUL 146, SEL 86) 817       

Hjælpemidler 23.021 -2.258     

Hjælpemidler 10.678 -2.258     

Biler § 114 5.502 -1.818     

Andre hjælpemidler § 112 3.611 -441     

Ældre Andre hjælpemidler § 112 888 -220     

Handicap andre hjælpemidler § 112 2.723 -220     

Forbrugsgoder § 113 142       

Ældre Forbrugsgoder § 113 71       

Handicap Forbrugsgoder § 113 71       

Bolig §116 1.336       

Handicapbolig § 116 1.336       

Støtte til individuel befordring § 117 87       

Handi. støtte til indivi. befordr. § 117 87       

Kropsbårne hjælpemidler 9.741       

Ældre kropsbårne hjælpemidler 5.740       

Handicap kropsbårne hjælpemidler 4.002       

Kommunikationsinstitutter 2.602       

Generel Rådgivning 177       

Småbørn (0-6 år) 35       

Skolebørn (6-18 år) 152       

Unge og voksne 912       

Børn/voksne m/medic.-optisk def.var.øjen 66       

Kommunikationsundervisning 71       

Hjælpemiddelpulje 1.097       

Center for Døve 91       

Genoptræning § 140 private lev. 1.295       

Private leverandører 13.532       

Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95) 5.969       

2. Psykiatri og handicap 258.808 -65.036 193.773   

Sundheds- og Kulturforvaltning 258.808 -65.036     

Psykiatri- og handicapafdelingen 258.808 -65.036     

Fælles handicapafdeling 2.197       

Centrale midler 2.197       

Myndighed 214.418 -23.143     

Terapeutteam samt øvrige 3.991       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Myndighed Psykiatri 54.512 -14.082     

Psyk. -aflastning § 84 70       

§ 84 - egne 70       

Psyk. støtte § 85 11.075 -1.174     

§ 85 - statsrefusion - Psykiatri   -203     

§85 private ejerf. 4 7.516 -972 
    

§ 85 - andre off. myndigheder 3.559       

Psyk. længerevarende botilbud § 108 23.745 -3.979     

§ 108 - andre off. myndigheder 22.516 -661     

§ 108 - private 980       

§ 108 - statsrefusion - Psykiatri   -3.319     

Særlige pladser psyk. afd. 248       

Psyk. midlertidige botilbud § 107 17.455 -8.928     

§ 107 - andre off. myndigheder 1.295       

§ 107 - private 16.160 -8.334     

§107 - statsrefusion - Psykiatri   -594     

Psyk. beskyttet besk. § 103 1.023       

§ 103 - andre off. myndigheder 703       

§ 103 - private 320       

Psyk. -akt.- og samværstilbud § 104 1.145       

§ 104 - andre off. myndigheder 615       

§ 104 - private 529       

Myndighed Handicap 147.364 -7.736     

Handicap - aflastning § 84 90       

§ 84 90       

Handicap - støtte § 85 70.684 -2.534     

§ 85 - egne - intern afregning 44.345       

§ 85 - statsrefusion - Handicap   -2.534     

§85 private ejerf. 4 3.673       

§ 85 - andre off. myndigheder 22.666       

Handicap -l ængerev.botilbud § 108 25.614 -4.526     

§ 108 - egne - intern afregning 9.325       

§ 108 - andre off. myndigheder 16.289 -929     

§ 108 - statsrefusion - Handicap   -3.598     

Handicap -midlert. botilbud § 107 20.203 -676     

§ 107 - andre off. myndigheder 8.105       

§ 107 - private 10.737 -575     

§ 107 - statsrefusion - Handicap   -101     

§ 107 familiepleje 1.361       

Handicap-besk. beskæftigelse § 103 12.110       

§ 103 - egne - intern afregning 9.688       

§ 103 - andre off. myndigheder 802       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

§ 103 - private 1.620       

Handicap- akt.- og samv.tilbud § 104 16.992       

§ 104 - egne - intern afregning 9.772       

§ 104 - andre off. myndigheder 6.484       

§ 104 - private 736       

Merudg. voksne nedsat funk.evne SEL §100 1.672 0     

Merudg. voksne nedsat funk.evne SEL §100 1.672 0 
    

Handicap-Ledsageordninger §97 1.774 -121     

Ledsageordninger §97 1.774 -121     

Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere § 96 6.778 -1.205     

Tilskud til ansættelse af hjælpere § 96 6.778 -648     

Statsrefusion §96   -557     

Tilbuddene i Aars 1.333 -4.092     

Bofællesskabet Østre Boulevard 25 223 -911     

Boformen, Østermarken 8 - 10 1.418 -2.184     

A-Huset -326 -470     

Bofællesskabet Hobrovej -253 -16     

Bofællesskabet Dyrskuevej 271 -511     

Tilbuddene i Aalestrup 10.835 -13.136     

Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup 8.213 -9.830     

Bøgen og Rosenvænget (demens) 4.617 -5.438     

Kroghen, Lucernevangen, Borgergade 6 3.595 -4.392     

Byen i byen Borgergade 23 8 -38     

Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden 2.614 -3.268     

Tilbuddene i Løgstør 12.354 -15.119     

Bofællesskabet Bøgevej 7.543 -9.526     

Bof. Bøgevej - Hus B 1.965 -2.393     

Bof. Bøgevej - Hus D -276 -37     

Bof. Bøgevej - Hus A 2.077 -2.393     

Bof. Bøgevej - Hus C 2.130 -2.393     

Bof. Bøgevej - Hus E -378 -46     

Bof. Bøgevej - Hus F 2.026 -2.263     

Bofællesskabet Møllersgård 4.810 -5.593     

BV Vesthimmerland 5.186 -9.315     

Teknisk Service 504       

BV Løgstør - beskæftigelse 1.862 -3.449     

Ledelse og Administration 648       

Fællesudgifter og indtægter -5.189 -2.997     

Produktionen i Løgstør 2.422 -226     

Produktionen i Løgstør 2.229       

Produktionen i Løgstør (toldmoms) 193 -226     

Gundersted Købmandsgaard 1.760 -97     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Gundersted Købmandsgaard 1.664       

Gundersted Købmandsgaard (toldmoms) 96 -97     

Vilsted Søgaard 1.682 -116     

Vilsted Søgaard 1.438       

Vilsted Søgaard (toldmoms) 244 -116     

BV Klubben i Løgstør 538 -13     

BV Aars - beskæftigelse 193 -1.313     

Ledelse og Administration 648   
    

Fællesudgifter og indtægter -3.340 -396     

Produktionen i Aars 2.884 -917     

Produktionen i Aars 2.402       

Produktionen i Aars (toldmoms) 483 -917     

BV Aalestrup 1.622 -2.955     

Ledelse og Administration 256       

Fællesudgifter og indtægter -3.220 -2.858     

Ruteren 1.285 -97     

Ruteren 1.189       

Ruteren (toldmoms) 96 -97     

Dalgaardsvej 3.302       

BV Løgstør - aktivitet 1.006 -1.599     

Ledelse og Administration 346       

Fællesudgifter og indtægter -1.275 -1.599     

Aktivitet Løgstør 1.935       

Socialpsykiatrien 12.486 -231     

Kontaktpersonordning §§99 og §85 6.383 -76     

Psyk. Støtte til kontaktpersonordn. § 99 4.436 -38     

Handicap - Hjemmevejledning § 85 1.947 -38     

Støttecenter Aars, Søndergade 3.427 -155     

Bofællesskabet Kimbrerparken 1.680       

Bofællesskabet Svalegangen 995       

3. Pleje og seniorservice 311.910 -19.224 292.686   

Sundheds- og Kulturforvaltning 311.910 -19.224     

Pleje og seniorservice 311.910 -19.224     

Teknisk Service 1.419       

Fælles pleje og seniorservice 5.579       

Fællesadm. for pleje og seniorservice 5.523       

Fælles dag- og akt.tilbud 56       

Hjemme- og sygepleje 102.414       

Løgstør Hjemme- og sygepleje 24.904       

Løgstør Hjemmepleje 21.201       

Løgstør Hjemmesygepleje 3.703       

Farsø Hjemme- og sygepleje 19.738       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Farsø Hjemmepleje 16.270       

Farsø Hjemmesygepleje 3.468       

Aars Hjemme- og sygepleje 31.664       

Aars Hjemmepleje 27.209       

Aars Hjemmesygepleje 4.455       

Aalestrup Hjemme- og sygepleje 16.409       

Aalestrup Hjemmepleje 12.448       

Aalestrup Hjemmesygepleje 3.961       

Hjemme- og sygepleje - nat 4.596   
    

Hjemmepleje - nat 2.719       

Sygepleje - nat 1.876       

Rengøringsteam - Hjemmeplejen 2.662       

Fælles 2.441       

Hj.hjælp hhv ældre og pers. med handicap 0       

Hjemmehjælp ældre o/67 -38.473       

Del. sygepl. ydelser 26.277       

Hjemmehjælp u/67 12.197       

Plejecentre/dagcentre 167.571 -17.457     

Ændring af afregningsmetode til plejec. -2.291       

Afregning af ledige plejeboliger -2.291       

Østermarken 26.786 -2.755     

Plejecenter Østermarken 25.997 -2.755     

Daghjem Østermarken 789       

Solvang 25.576 -2.942     

Plejecenter Solvang 25.576 -2.942     

Bøgely 22.665 -2.470     

Plejecenter Bøgely 21.649 -2.428     

Dagcenter Bøgely 1.015 -42     

Kærbo 19.013 -1.501     

Plejecenter Kærbo 12.414 -1.121     

Daghjem Kærbo 1.097       

Rehabiliteringshuset Vesthimmerland 5.501 -381     

Højgaarden 40.327 -3.994     

Plejecenter Højgården 38.959 -3.922     

Dagcenter Højgården 1.368 -72     

Søndervang 11.085 -1.261     

Plejecenter Søndervang 11.085 -1.261     

Aaglimt 24.205 -2.535     

Plejecenter Aaglimt 23.071 -2.475     

Dagcenter Aaglimt 1.134 -60     

Fælles 206       

Røde Kors Hjemmet 17.187 -1.767     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Røde Kors Hjemmet 16.716 -1.767     

Dagcenter Røde Kors 470       

Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 14.205       

Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 14.205       

Ledelse og adm. 2.206       

Specialistsygeplejersker 2.851       

Demenskoordinatorer 1.685       

Elever 7.462       

Elever 7.462       

SOSU-elever 7.462   
    

Plejecentre-SSA-elever 780       

Hj. pleje SSA-elever 780       

Plejecentre-SSH-elever 2.951       

Hj. pleje SSH-elever 2.951       

Drift af biler 3.536       

4. Andet 162.646 -32.893 129.753   

Teknik - og Økonomiforvaltning 12.172 -32.540     

Projekter og ejendomme 12.172 -32.540     

Team Ejendomme og Bolig 12.172 -32.540     

Ejendomme boligkontor 12.172 -32.540     

Fællesudgifter - ældreboliger 1.626       

Ældreboliger Højgaarden 1.693 -4.611     

Ældreboliger Gislumvej 41-75 367 -974     

Ældreboliger Solvang 871 -3.286     

Ældreboliger Østermarken 900 -3.341     

Ældreboliger Østre Boulevard 17 259 -729     

Ældreboliger Søndervang 610 -1.515     

Ældreboliger Aaglimt 1.137 -3.450     

Ældreboliger Bøgely 1.179 -3.870     

Ældreboliger Kærbo 797 -2.745     

Bofællesskabet Bøgevej 5 807 -2.583     

Bofællesskabet Dyrskuevej 175 -583     

Bofællesskabet Hobrovej 1 150 -358     

Bofællesskabet Solkrogen 1-5 133 -371     

Bofællesskabet Østre Boulevard 25 255 -755     

Bofællesskabet Rosengården 314 -1.115     

Bofællesskabet Kimbrerparken 386 -875     

Ældreboliger Grønningen 423 -1.229     

Udlejningsboliger Solkrogen 8-16 90 -150     

Sundheds- og Kulturforvaltning 150.474 -353     

Fællesfunktioner 5.753       

Ledelsessekretariatet 3.363       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Ledelsessekretariatet 3.363       

Personale konto 5 3.363       

Fællesudgifter og indtægter 2.295       

Fællesudgifter og indtægter 2.295       

Omsorgssystem 1.507       

Tilsyn 718       

Tolkebistand 14       

Personaleforeningen Sundhed 56       

Patientklagenævn 95       

Forebyggelse og Myndighed 144.183       

Fælles Forebyggelse og Myndighed 144.183   
    

Aktivitetsbestemt medfinansiering 141.228       

Almen praksis (lægeaftaler) 2.530       

Lægeaftaler 2.430       

Praksiskonsulent 100       

Hospice 386       

Færdigbehandlede 40       

Psykiatri- og handicapafdelingen 353 -353     

Socialpsykiatrien 353 -353     

Projekt Højvej 353 -353     

Pleje og seniorservice 186       

Aktivitetscentre 186       

6. Værdighedsmidler 8.000 -8.000 0   

Sundheds- og Kulturforvaltning 8.000 -8.000     

Pleje og seniorservice 8.000 -8.000     

Fælles pleje og seniorservice 8.000 -8.000     

Værdighedspuljen 8.000 -8.000     

7. Projekter 9.672 -9.672 0   

Sundheds- og Kulturforvaltning 9.672 -9.672     

Forebyggelse og Myndighed 813 -813     

Sundhedscentret 813 -813     

Borger sundhed 813 -813     

Projekt styrket rekruttering 750 -750     

Projekt Bevæg dig for livet 63 -63     

Psykiatri- og handicapafdelingen 1.155 -1.155     

Fælles handicapafdeling 1.155 -1.155     

Projekt videreudv.og styrkelse af indsat 1.155 -1.155     

Pleje og seniorservice 7.704 -7.704     

Fælles pleje og seniorservice 7.704 -7.704     

Projekt bedre bemanding 7.704 -7.704     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Beskæftigelsesudvalget 731.435 -175.638 555.798   

1. Lovbestemte ydelser 643.906 -173.701 470.205   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 643.906 -173.701     

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen 643.906 -173.701     

Borgerservice 35.541 -3.181     

Borgerserviceydelser 7.939 -2.938     

Kirkegårde -100       

Andre sundhedsudgifter 1.213       

Personlige tillæg 6.534 -2.938     

Boligydelse til pensionister 279       

Øvrige sociale formål 13       

Borgerserviceyd. - Udb. Danmark 27.602 -243     

Personlig tillæg 1.091       

Boligydelse 17.298 -243 
    

Boligsikring 9.212 0     

Jobcenter 608.365 -170.520     

Sygedagpengeteam 109.957 -42.273     

Sygedagpenge 75.918 -34.939     

TTA 2.531       

Revalidering 2.801 -614     

Jobafklaringsforløb 28.707 -6.719     

Fleksjob og Integration 347.885 -92.288     

Rehabiliteringsteam 134.744 -64.130     

Fleksjob 104.737 -57.843     

Ressourceforløb 14.458 -3.210     

Ledighedsydelse 15.549 -3.078     

Integration 25.257 -12.763     

Midlertidig boligplacering 660 -325     

Familiekonsulent - Jobcentet 1.840 -1.840     

Integrationsprogram m.v 8.047 -6.417     

Integrationsprogram m.v 1.502 -6.417     

Integr.prog. m.v. (ejerforhold 4/privat) 6.545       

Kontanthj, integration og integrationsyd 13.840 -3.310     

Repatriering 870 -870     

Førtidspension 187.884 -15.395     

Førtidspension, Udb. Danmark 187.884 -15.395     

Førtidspension før 1/7-14, 5.68 155.540 -15.395     

Førtidsp tilk 1 juli 2014 el senere 5.66 32.344       

CKA 21.197 -4.884     

CKA 12.557 -4.419     

Produktionsskoler 4.550       

Erhvervsgrunduddannelser 811 -466     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

CKA Integration 3.279       

Job og Uddannelse 123.401 -28.749     

Kontant- og uddannelseshjælp 92.885 -23.169     

Driftsudgifter til aktivering 23.084 -1.014     

Driftsudgifter - dagpenge 3.534       

Driftsudgifter - kontanthjælp 2.000       

Driftsudgifter - revalidering/forrev. 510       

Driftsudgifter - sygedagpenge 1.605       

Driftsudgifter - ledighedsydelse 710       

Driftsudg. - seks ugers jobrettet udd. 2.100       

Betaling til/fra andre komm., driftudg. 324 -108     

Driftsudgifter - statsrefusion   -906     

Driftsudgifter - øvrige 273       

Driftsudgifter - uddannelseshjælp 4.649       

Driftsudgifter - mentor 3.981   
    

Vejen Frem - driftsudgifter 3.083       

Håndholdt indsats - driftsudgifter 315       

Beskæftigelsesordninger 4.802 -3.439     

Pulje ifm. budgetlægning 620       

Sociale formål 2.010 -1.126     

Forsikrede ledige 5.925 -2.326     

Løn forsikrede ledige 985       

Seniorjob for personer over 55 år 4.940 -2.326     

2. Forsikrede ledige 64.185 -1.926 62.259   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 64.185 -1.926     

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen 64.185 -1.926     

Jobcenter 64.185 -1.926     

Forsikrede ledige 64.185 -1.926     

Dagpenge til forsikrede ledige 59.324       

Beskæftige.inds. for forsikrede ledige 4.862 -1.926     

3. UNGVesthimmerland 23.344 -10 23.334   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 23.344 -10     

Børn og Unge 23.344 -10     

UNGVesthimmerland 23.344 -10     

10. Klassecenter Vesthimmerland 9.546       

UU Vesthimmerland 5.499 -10     

Ungdomsskolen 8.298 0     

  

    Børne- og Familieudvalget 815.292 -156.215 659.077   

1. Familie 164.397 -16.690 147.707   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 164.397 -16.690     

Børn og Unge 41.482 -1.000     
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CPP 14.685 -600     

CPP 10.747 -600     

CPP - Ledelse og Adm. 1.322       

Specialpædagog. bistand til børn i førsk 2.616       

Tandplejen 16.336 -400     

Børn i Bevægelse 4.557       

Sundhedsplejen 5.905       

Sundhedsplejen 5.805       

Gislumvej 33 100       

Familieafdelingen 122.915 -15.690     

Børne- og Familierådgivningen 110.998 -15.690     

Familieafdelingen 101.177 -10.276     

Anbringelser 78.588 -8.155     

Anbringelser, opholdssteder mv. 30.427 -5.807 
    

Anbringelser, opholdssteder mv. (1) 2.291 -5.807     

Anbringelser, opholdssteder mv. (4) 28.135       

Anbringelser, plejefamilier 38.494 -1.403     

Anbringelser, plejefamilier (1) 38.308 -1.403     

Anbringelser, plejefamilier (4) 187       

Anbringelser, døgninstitutioner 7.272 -944     

Anbringelser, døgninstitutioner (3) 7.272 -944     

Sikrede institutioner 2.396 0     

Sikrede institutioner (3) 2.396 0     

Forebyggende foranstaltninger 22.120 -2.121     

Forebyggende foranstaltninger (1) 17.151 -1.089     

Forebyggende foranstaltninger (4) 4.969 -1.032     

Fripladser 468       

Fripladser 468       

SFO 367       

Dagpleje 26       

Børnehave 21       

Integrerede institutioner 54       

Sociale ydelser 9.821 -5.414     

Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj. 9.821       

Merudgiftsydelse 3.965       

Tabt arbejdsfortjeneste 5.856       

Statsrefusion   -5.414     

Familiehuset Vesthimmerland 11.917 0     

2. Misbrug 11.538 -1.589 9.949   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 11.538 -1.589     

Familieafdelingen 11.538 -1.589     

Misbrugsafdelingen 11.538 -1.589     
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Misbrugsafdelingen 11.538 -1.589     

Misbrugsafdelingen 7.191       

Døgnbehandling 1.010       

Døgnbehandling 1.010       

Døgnbehandling, stofmisbrug, ejerf. 1 52       

Døgnbehandling, stofmisbrug, ejerf. 4 958       

Botilbud særlige sociale problemer 3.265 -1.589     

Botilbud særlige sociale problemer 3.265 -1.589     

Forsorgshjem 1.330       

Kvindekrisecentre 995       

Egenbetaling -41       

Statsrefusion   -1.589     

Forsorgshjem - private ejerf. 4 417       

Kvindecentre - private 564       

Stabiliserende omsorgstilbud 72   
    

Stabiliserende omsorgstilbud 72       

Midlertidige botilbud (§107), ejerf. 4 72       

3. Folkeskoler 468.467 -100.683 367.784   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 468.467 -100.683     

Skole- og Dagtilbudsafdelingen 410.353 -59.092     

Folkeskoler 408.583 -59.092     

Skoler 325.335 -59.092     

Fælles skoler 21.831 -17.025     

Fælles SFO/LBO 9.942 -20.792     

Farsø Skole 42.280       

Farsø Skole 28.452       

SFO Kometen, Farsø 4.746       

ADHD Farsø Skole 4.799       

AKT+ 2.635       

Modtagerklasse/asyl Farsø Skole 1.648       

V. Hornum Skole 12.689       

V. Hornum Skole 9.087       

LBO Vester Hornum 3.602       

Ullits Skole 10.311       

Ullits Skole 6.185       

LBO Børnehuset, Ullits 4.125       

Løgstør Skole 29.626       

Løgstør Skole 21.964       

SFO Bøgen, Løgstør 2.862       

AKT 4.801       

Toppedalskolen 17.517       

Toppedalskolen 12.724       



29 
 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

LBO Toppedalskolen 4.793       

Ranum Skole 21.416       

Ranum Skole 10.630       

LBO Ranum 3.678       

K-Klasserne, Ranum Skole 7.109       

Aalestrup Skole 21.564       

Aalestrup Skole 18.294       

Aalestrup Skole 14.346       

AKT 3.948       

SFO Kvisten, Aalestrup 3.270       

Gedsted Skole 10.145       

Gedsted Skole 6.751       

LBO Gedsted 3.394       

Aars Skole 44.287       

Aars Skole 39.029       

AKT 7.723   
    

GENERELLE 5.888       

Aars Skole 25.419       

SFO Junglehuset, Aars 5.258       

Østermarkskolen 37.433       

Østermarkskolen 32.752       

SFO Vulkanen, Østermarkskolen 4.681       

Vestrup Skole 10.983       

Vestrup Skole 5.843       

LBO Kernehuset, Vestrup 5.140       

Hornum Skole 14.038       

Hornum Skole 11.968       

SFO Hurlumhejhuset, Hornum 1.510       

Hornum Hallen 559       

Vestermarkskolen 21.274 -21.274     

Vestermarkskolen 16.851 -16.851     

SFO Vestermarkskolen 4.424 -4.424     

Befordring af elever i grundskolen 9.962       

Betaling til specialskole 22.751       

Bidrag til statslige og private skoler 34.057       

Efterskoler og ungdomskostskoler 10.134       

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.422       

Udviklingsafdelingen 4.922       

Tjenestemandspensioner 1.770       

Børn og Unge 58.114 -41.591     

Specialskoler 41.191 -41.191     

Limfjordsskolen 24.934 -24.934     
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Limfjordsskolen, bodel 16.137 -16.137     

Limfjordsskolen, STU 7.891 -7.891     

Limfjordsskolen, Projektværksted 906 -906     

CKU Himmerland 16.257 -16.257     

CKU Himmerland 7.651 -7.651     

Ungdomsuddannelse - STU 8.606 -8.606     

Specialundervisning i regionale tilbud 600       

Betaling til specialskoler 3.410       

Ungdomsuddannelser 12.630       

Specialundervisning i regionale tilbud 283       

Asyl-centralt 0 -400     

4. Dagtilbud 170.891 -37.254 133.637   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 170.891 -37.254     

Skole- og Dagtilbudsafdelingen 170.891 -37.254     

Dagtilbud 170.891 -37.254     

Fælles formål 12.153       

Dagplejen 54.335 -13.498 
    

Daginstitutioner 85.001 -23.756     

Fælles udgifter 11.251 -19.668     

Aldersint. instit. Bakkegården 5.366       

Aldersint. instit. Sneglehuset 5.963       

Aldersint. instit. Markvænget 7.789       

Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup 9.692       

Aldersint. instit. Højgården 4.149       

Børnehaven Valhalla 4.578       

Børnehaven Kridthuset 5.321       

Børnehaven Troldehøjen 4.125       

Børnehaven Mejsevej og specialgruppe 8.533 -4.088     

Børnehaven Bakgården 4.387       

Lille Madsens Hus 10.262       

Hornum Børnehave 3.168       

Ulstruplund - drift 419       

Tilskud til privatinstitutioner 16.000       

Puljeordninger 16.000       

Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36 3.401       

     
Kultur- og Fritidsudvalget 69.709 -9.704 60.005   

1. Faste tilskud 24.983 -46 24.937   

Sundheds- og Kulturforvaltning 24.983 -46     

Kultur og Fritid 24.983 -46     

Haller 15.652 -46     

Museer 8.164       
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Musikarrangementer 1.052       

Kimbrergarden 29       

Musikhuset Alfa 1.024       

Andre kulturelle opgaver 115       

Øvrige kulturelle opgaver 115       

Vesthimmerlands Kulturråd 115       

2. Øvrige kulturelle formål 44.725 -9.658 35.068   

Sundheds- og Kulturforvaltning 44.725 -9.658     

Kultur og Fritid 44.725 -9.658     

Faste ejendomme 1.002 -210     

Erhvervsejendomme 1.002 -210     

Knabergården 1.002 -210     

Haller 4.406 -469     

Kommunale haller 4.406 -469     

Kommunale haller - Fælles 124       

Aars svømmehal - Total 4.282 -469     

Folkebiblioteker 12.656 -568     

Folkebiblioteker - Fælles 11.711 -565     

Aars Bibliotek 497 -3 
    

Løgstør Bibliotek 308       

Farsø Bibliotek 140       

Teater 133 -71     

Musikarrangementer 6.193 -1.986     

Kulturskolen Vesthimmerland 6.193 -1.986     

Andre kulturelle opgaver 894 -165     

Lokalhistoriske samlinger 62       

Lokalhistoriske samlinger - Fælles 25       

Aalestrup 11       

Gedsted og omegn 7       

Farsø 6       

Løgstør 13       

Øvrige kulturelle opgaver 832 -165     

Forskellige kulturelle aktiviteter 432       

Kulturaftalen Nordjylland 124       

Nyrup Husflidsskole 10       

Kulturblad 265 -165     

Folkeoplysende voksenundervisning 915 -257     

Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 11.737 -1.524     

Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 487       

Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 1.153 -594     

Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 1.153 -594     

Landsbyudvalg 295       
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Landdistriktskoordinator, LAG 594 -594     

Landsbycoach 263       

Tilskud til frivilligt socialt arbejde 709       

Tilskud til pensionistforeninger 264       

Foreningsudvikling 726 -361     

Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T 3.452 -3.452     

Tværgående projekt         

"Bevæg dig for livet" - Senior         

     Teknik - og Miljøudvalget 136.518 -50.859 85.659   

1. Bolig og erhverv 2.182 -2.308 -126   

Teknik - og Økonomiforvaltning 2.182 -2.308     

Projekter og ejendomme 306       

Team Plan og Byg 306       

Planlægning og -administration 306       

Natur, Miljø og Sekretariat 1.876 -2.308     

Sekretariat 1.876 -2.308     

Jord og grunde 167 -635     

Skadedyr 1.661 -1.625     

Arbejde for andre, reg. virk. 48 -48     

2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. 60.791 -4.152 
56.639   

Teknik - og Økonomiforvaltning 60.791 -4.152     

Projekter og ejendomme 9.806 -3.166     

Team Ejendomme og Bolig 5.702 -1.303     

Ejendomscenter 5.702 -1.303     

Indeklimamyndighed 401 -213     

Bygningsvedligeholdelse 5.067 -1.091     

Bygninger - fællesområde 2.393       

Boligejendomme 172 -186     

Vedligehold fælles - Boligejendomme 128       

Lejebolig Holkasmindevej 6 (Løgstør) 12 -20     

Lejeboliger Busgade 10, Aalestrup 28 -166     

Fandrupvej 27, Farsø 4       

Erhvervsejendomme 1.030 -478     

Vedligehold fælles - Erhvervsejendomme 310       

Torvet 1, Farsø 88 -42     

Farsø busterminal 10 -79     

Løgstør busterminal 9 -39     

Aalestrup busterminal 106 -93     

Aars busterminal 59 -75     

Farsø Falckstation 10 -115     

Knabergården, Aalestrup 439       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Pølsebod på Kimbrertorvet, Aars   -36     

Campingpladser 51 -74     

Campingpladsen, Aalestrup 41       

Campingpladsen, Løgstør 10 -74     

Museer 183       

Johannes V. Jensens Museum 7       

Nutidsmuseum, Støberivej 8, Aars 90       

Danmarks Cykelmuseum 9       

Hessel 77       

Musikhuse 16       

Alfa Musikhus 16       

Andre ejendomme 1.222 -352     

Vedligehold fælles - Andre bygninger 88       

Præstegården, Ranum 5 -0     

Østergade 5A, Løgstør 532 -124     

Kanalbetjenthusene 13       

Løgstør Tennishal, Granlyvej 10 4       

Tolstrupvej 55, Løgstør 45 -5     

Dykkerhuset, Løgstør 3       

Raunstrupgården, Løgstør (Viborgvej 130A 6 -223 
    

Sundvej 68, Hvalpsund 2       

Hovedgaden 81, V. Hornum 31       

Ejendomme vedr. Bymidteprojekt (Farsø) 7   
    

Jernbanegade 3, Hornum 38       

Løgstørvej 57, Aars 15       

Hørsiggård, Løgstørvej 10 B, Aars 21       

Blærevej 6B og 6D Aars 2       

P-Kælder i Bymidten, Aars 2       

Vesterbro 1,Torvet Gedsted 203       

Sønderbyvej 5, Gedsted 51       

Hovedgaden 39, V. Hornum 37       

Stationsvej 9 Farsø 16       

Kommandocentral Markedsvej 11A Aars 7       

Anlægsvej 1 Aars, off. toilet 93       

Energistyring 233       

Team Havn, Natur og Byrum 4.104 -1.862     

Drift - Havn, Natur og Byrum 4.104 -1.862     

Havne og lystbådehavne 3.350 -1.862     

Havne 1.227       

Erhvervshavne m/moms 584 -111     

Lystbådehavne fælles 964       

Lystbådehavn Rønbjerg 570 -324     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Lystbådehavn Hvalpsund   -592     

Lystbådehavn Løgstør 4 -492     

Erhvervshavne - momsfri   -265     

Autocamperplads Hvalpsund   -79     

Natur og Byrum 754       

Udvikling/projekter 754       

Drift og anlæg 50.985 -986     

Drift og anlæg, fælles 57       

Park og vej 29.401 -519     

Park- og vejdrift 25.023 -54     

Regningsarbejde internt 527       

Regningsarbejde eksternt 55 -54     

Grønne områder 8.011       

Vejvedligeholdelse 16.430       

Fællesområde 1.988 -464     

Personale 388       

Værksted og materiel -272 -324     

Materielgårde Park & Vej 1.872 -141     

Vintertjeneste 2.390       

Ikke vejrafhængig 2.390       

Trafik og Grønne områder 20.910 -468 
    

Vej & Trafik 19.703       

Veje 19.703       

Vejdrift 16.901       

Vejadministration 2.802       

Vesthimmerlands flyveplads 343 -338     

Fællesudgifter flyveplads 11       

Servicebygning 24       

Start- og landingsbaner 13 -27     

Hangar 3 -38     

Øvrige arealer   -4     

AV gas-anlæg 293 -270     

Fritidsområder 864 -130     

Naturpleje 388       

Skove 74 -130     

Legepladser 195       

Idrætsfaciliteter 207       

Rengøringsvirksomhed 617       

Offentlige toiletter 367       

Rengøringsenheden 250       

3. Natur og miljø 7.648 -1.472 6.176   

Teknik - og Økonomiforvaltning 7.648 -1.472     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Natur, Miljø og Sekretariat 7.648 -1.472     

Natur og Miljø 7.606 -1.472     

Naturvejleder 986 -41     

Ordinær drift Natur og Miljø 6.620 -1.431     

Administration 344       

Miljømål 359       

Vand og spildevand 829       

Jordforurening 32       

Miljøtilsyn og -godkendelse 489 -1.207     

Miljøbeskyttelse - fælles 16       

Vandløbsvæsen 4.215 -225     

Naturforvaltningsprojekter 337       

Affald 41       

Bærbare batterier 41       

4. Klima og vinterberedskab 5.429 -702 4.727   

Teknik - og Økonomiforvaltning 5.429 -702     

Drift og anlæg 5.429 -702     

Park og vej 5.429 -702     

Vintertjeneste 5.429 -702     

Vejrafhængig 5.429 -702     

5. Kollektiv trafik 19.285 -1.041 18.243   

Teknik - og Økonomiforvaltning 19.285 -1.041     

Drift og anlæg 19.285 -1.041     

Kollektiv trafik 19.285 -1.041     

6. Affald 41.184 -41.184 0   

Teknik - og Økonomiforvaltning 41.184 -41.184     

Natur, Miljø og Sekretariat 41.184 -41.184     

Affald 41.184 -41.184     

Affald - fælles områder 2.651 -3.220     

Dagrenovation 16.172 -14.747     

Storskrald 3.134 -3.196     

Papirindsamling 7.710 -7.972     

Genbrugspladser 11.916 -12.048     

Behandlingsanlæg (skat-moms) -400       

 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Anlæg 92.097       

Økonomiudvalget 2.727       

Direktion 163       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 163       

511 Visit Vesthimmerland - infoskærme 163   163   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Teknik- og Økonomiforvaltning 2.564       

Budget og Regnskab 739       

514 Indsatspuljen 2019 524   524   

515 Byfornyelse 2019 215   215   

Administration og IT 1.825       

512 Ny telefonløsning for hele administration 1.625   1.625   

513 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter 200   200   

     
Sundhedsudvalget 8.800       

Sundheds- og Kulturforvaltning 8.800       

Fællessekretariatet 1.400       

427 Fælles IT-system 1.400   1.400   

Forebyggelse og Myndighed 1.900       

470 Udskiftning af nødkaldsapparater 900   900   

504 Hjælpemiddeldepotet - Renovering 1.000   1.000   

Psykiatri- og Handicapafdelingen 2.300       

505 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars 1.900   1.900   

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 400   400   

Pleje og Seniorservice 3.200       

468 Renovering af plejecentre 2.000   2.000   

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 1.200   1.200   

     
Børne- og Familieudvalget 24.750       

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 24.750       

Skole- og Dagtilbud 24.750       

Skoler 22.050       

314 Løgstør skole - renovering 16.000   16.000   

465 Renoveringsplan Aalestrup Skole 3.000   3.000   

516 Masterplan 2019 2.550   2.550   

517 Farsø Skole SFO 500   500   

Dagtilbud 2.700       

466 Masterplan Dagtilbud  500   500   

518 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum 2.200   2.200   

 
    

Kultur- og Fritidsudvalget 20.950       

Sundheds- og Kulturforvaltning 20.950       

Kultur og Fritid 20.950       

437 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud 200   200   

473 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner 4.000   4.000   

475 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 15.000   15.000   

508 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek 250   250   

509 Landsbyudvalget - projektmidler 2019 1.000   1.000   

510 Vedligehold af haller - 2019 500   500   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Teknik - og Miljøudvalget 34.870       

Teknik- og Økonomiforvaltning 34.870       

Projekter og Ejendomme 14.360       

Ejendomscenter 6.500       

519 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje 2.000   2.000   

520 Energirenoveringer 2019-2021 i.h.t. energimærkning 500   500   

521 Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan 4.000   4.000   

Havn, Natur og Byrum 7.860       

Havn, Natur og Byrum 2.330       

479 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter 2.030   2.030   

523 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand 300   300   

Havn, Natur og Byrum (SKAT moms) 5.530       

524 Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning 2.100   2.100   

525 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem 2.330   2.330   

526 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn 600   600   

527 Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn 500   500   

Drift og Anlæg 20.510       

Park & Vej 900       

481 Renovering af badebroer 400   400   

482 Genopretning af fortove 500   500   

Trafik og Grønne områder 19.610       

Vej & Trafik 19.610       

414 Vejrenovering Aalestrup (37) 6.000   6.000   

421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold 1.400   1.400   

422 Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje 4.500   4.500   

486 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan 210   210   

489 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9 4.500   4.500   

522 Revision af klimatilpasningsplan 500   500   

528 Vejrenoveringer ifm. div. ledningsarb. 2019-pulje 2.000   2.000   

530 Kørebanebelægninger, asfalt 500   500   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Renter  12.752 -5.073 12.752 -5.073 

Renter af likvide aktiver 207 -3.000     

Indskud i pengeinstitutter 207 0     

Investerings- og placeringsforeninger   -3.000     

Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt   -57     

Tilgodehavender i betalingskontrol   -50     

Andre tilgodehavender vedr. hk. 0 - 8   -7     

Renter af langfristede tilgodehavender   -284     

Pantebreve   -10     

Aktier og andelsbeviser   -198     

Udlån til beboerindskud   -20     

Andre langfristede udlån/tilgodehavender   -56     

Renter af udlæg forsyningsvirksomhed 106       

Andre forsyningsvirksomheder 106       

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 6       

Anden kortfristet gæld indenlandsk bet. 6       

Renter af langfristet gæld 12.433       

Realkredit 43       

Kommunekredit 12.333       

Pengeinstitutter 53       

Anden langfristet gæld indenlandsk kred. 4       

Kurstab og kursgevinster i øvrigt   -1.732     

Garantiprovision   -1.732     

     
Balanceforskydninger -131 1.891 -131 1.891 

Forskydninger i likvide aktiver 56       

Indskud i pengeinstitutter 56       

Forskydninger i langfristede tilgodeh. -187 -1.000     

Pantebreve -904       

Aktier og andelsbeviser   -1.000     

Indskud i landsbyggefonden 917       

Andre langfristede udlån/tilgodehavender -200       

Kortfristet gæld i øvrigt   2.891     

Mellemregningskonto   2.891     

     
Afdrag på lån 54.422   54.422 0 

Langfristet gæld 54.422       

Selvejende institutioner 39       

Kommunekredit 37.609       

Pengeinstitutter 588       

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 16.187       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Finansiering 41.748 -2.529.380     

Tilskud og udligning 39.453 -933.504 39.453 -933.504 

Udligning og generelle tilskud 2.510 -775.452     

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 31.944 -17.556     

Kommunale bidrag til regionerne 4.999       

Særlige tilskud   -140.496     

Skatter 2.295 -1.570.544 2.295 -1.570.544 

Kommunal indkomstskat 2.295 -1.481.355     

Selskabsskat   -14.524     

Anden skat pålignet visse indkomster   -314     

Grundskyld   -74.351     

Langfristet gæld   -25.332 0 -25.332 

Kommunekredit   -25.332     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
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Budget - opdelt efter funktion 2019 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Drift 2.909.616 -404.685 

Økonomiudvalget 299.578 -32.180 

1. Beredskab 10.893   

005895 Redningsberedskab 10.893   

2. Politisk organisation 10.025 -5 

064240 Fælles formål 211   

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.351   

064242 Kommissioner, råd og nævn 463 -5 

3. Administrativ organisation 230.205 -11.166 

032201 Folkeskoler 1.374 0 

033564 Andre kulturelle opgaver 1.470   

046289 Kommunal sundhedstjeneste 165   

064550 Administrationsbygninger 6.450 0 

064551 Sekretariat og forvaltninger 105.372 -9.600 

064552 Fælles IT og telefoni 45.015   

064553 Jobcentre 40.240 -299 

064554 Naturbeskyttelse 3.306   

064555 Miljøbeskyttelse 7.663 -86 

064556 Byggesagsbehandling 3.411 -1.180 

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -2.786   

064558 Det specialiserede børneområde 10.094   

064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.648   

065272 Tjenestemandspension 2.783   

4. Andet (udenfor) 48.456 -21.010 

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.220   

046290 Andre sundhedsudgifter 1.700   

064243 Valg m.v. 842   

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -23 -23 

064862 Turisme 3.280   

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 6.502 -86 

065270 Løn- og barselspuljer 7.999   

065272 Tjenestemandspension 22.519 -12.050 

065274 Interne forsikringspuljer 5.915 -8.851 

065276 Generelle reserver -1.500   

  
  Sundhedsudvalget 857.083 -141.140 

1. Forebyggelse og Myndighed 106.047 -17.222 

023231 Busdrift 1.556   

032201 Folkeskoler 59   

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 71   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 291   

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.803   

046284 Fysioterapi 8.296   

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.040   

046290 Andre sundhedsudgifter 864   

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  13.993   

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 26.762 -14.963 

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  1.023   

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  12.057 -220 

053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 925   

053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  2.706   

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 5.564   

053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 14.769 -2.038 

064551 Sekretariat og forvaltninger 268   

2. Psykiatri og handicap 258.808 -54.130 

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  160   

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.  8.725 -686 

053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 52.725 -3.774 

053851 Botilbudslignende tilbud 112.305 -30.664 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 41.085 -9.064 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 6.210 -158 

053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) 248   

053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 15.934 -4.845 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 19.621 -4.939 

055772 Sociale formål 1.672   

065272 Tjenestemandspension 123   

3. Pleje og seniorservice 311.910 -19.224 

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  56.220   

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 187.546 -19.050 

053028 Hjemmesygepleje 50.017   

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  5.930 -174 

053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  12.197   

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.      

4. Andet 162.646 -32.893 

002511 Beboelse 90 -150 

002519 Ældreboliger 12.082 -32.390 

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 141.228   

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.530   

046290 Andre sundhedsudgifter 521   

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) 4.933   

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 145   

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  186   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

053851 Botilbudslignende tilbud 579   

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 353 -353 

6. Værdighedsmidler 8.000 -8.000 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 8.000 -8.000 

7. Projekter 9.672 -9.672 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 813 -813 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 7.704 -7.704 

053851 Botilbudslignende tilbud  1.155 -1.155 

  
  Beskæftigelsesudvalget 731.435 -29.549 

1. Lovbestemte ydelser 643.906 -29.539 

002511 Beboelse 660 0 

003540 Kirkegårde -100   

033044 Produktionsskoler 4.550   

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 811   

046290 Andre sundhedsudgifter 1.213   

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.840   

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 11.326 -3.660 

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 13.840   

054665 Repatriering 870   

054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 32.344   

054867 Personlige tillæg m.v. 7.625   

054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 155.540 -15.395 

055771 Sygedagpenge 75.918 -510 

055772 Sociale formål 2.010 -159 

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 92.885 -1.388 

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 15.318 -243 

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 11.471 0 

055880 Revalidering 2.801   

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 104.737 -3.658 

055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 43.165   

055883 Ledighedsydelse 15.549   

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 35.641 -4.527 

056895 Løn til forsikrede ledige  985   

056897 Seniorjob til personer over 55 år 4.940   

056898 Beskæftigelsesordninger 5.422   

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 13   

064551 Sekretariat og forvaltninger 2.531   

2. Forsikrede ledige 64.185   

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 59.324   

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.862   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

3. UNGVesthimmerland 23.344 -10 

032201 Folkeskoler 9.546   

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.499 -10 

033876 Ungdomsskolevirksomhed 8.298 0 

  
  Børne- og Familieudvalget 815.292 -141.968 

1. Familie 164.397 -4.031 

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.069 -600 

032205 Skolefritidsordninger 367   

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.616   

046284 Fysioterapi 1.145   

046285 Kommunal tandpleje 16.336 -400 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.411   

046289 Kommunal sundhedstjeneste 5.905   

052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 26   

052513 Tværgående institutioner 21   

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 54   

052820 Opholdssteder mv. for børn 30.427 -37 

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 34.037 -1.591 

052822 Plejefamilier 38.494 -1.403 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 7.272   

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.396   

055772 Sociale formål 9.821   

2. Misbrug 11.538   

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 3.265   

053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a) 8.201   

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 72   

3. Folkeskoler 468.467 -100.683 

032201 Folkeskoler 239.275 -17.025 

032205 Skolefritidsordninger 39.525 -20.792 

032206 Befordring af elever i grundskolen 9.962   

032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 283   

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstibud 55.933 -21.274 

032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 34.057   

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.134   

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 45.202 -41.191 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.981   

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.630   

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 17.716   

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0 -400 

065272 Tjenestemandspension 1.770   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

4. Dagtilbud 170.891 -37.254 

052510 Fælles formål 12.153   

052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 54.335 -13.498 

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 80.913 -19.668 

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje 16.000   

052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 7.489 -4.088 

  
  Kultur- og Fritidsudvalget 69.709 -8.989 

1. Faste tilskud 24.983 -46 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 15.652 -46 

033560 Museer 8.164   

033563 Musikarrangementer 1.052   

033564 Andre kulturelle opgaver 115   

2. Øvrige kulturelle formål 44.725 -8.943 

002512 Erhvervsejendomme 1.002 -210 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.133 -830 

033250 Folkebiblioteker 12.656 -568 

033562 Teatre 133   

033563 Musikarrangementer 9.645 -4.794 

033564 Andre kulturelle opgaver 894 -165 

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 868 -257 

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.454   

033874 Lokaletilskud 9.330 -1.524 

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 487   

053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 264   

057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 709   

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.153 -594 

  
  Teknik - og Miljøudvalget 136.518 -50.859 

1. Bolig og erhverv 2.182 -2.308 

002201 Fælles formål 16 -635 

002202 Boligformål 44   

002203 Erhvervsformål 20   

002205 Ubestemte formål 87   

005593 Diverse udgifter og indtægter 1.661 -1.625 

022203 Arbejder for fremmed regning 48 -48 

064556 Byggesagsbehandling 306   

2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v. 60.791 -4.152 

002510 Fælles formål 2.754 -255 

002511 Beboelse 172 -186 

002512 Erhvervsejendomme 310 -436 

002513 Andre faste ejendomme 1.106 -352 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

002820 Grønne områder og naturpladser 6.195   

003231 Stadion og idrætsanlæg 1.533   

003235 Andre fritidsfaciliteter 51 -74 

003850 Naturforvaltningsprojekter 388   

003853 Skove 85 -130 

005895 Redningsberedskab 7   

022201 Fælles formål 785 -324 

022203 Arbejder for fremmed regning 581 -54 

022205 Driftsbygninger og -pladser 1.873 -141 

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 19.803   

022812 Belægninger m.v. 15.718   

022814 Vintertjeneste 2.390   

023234 Lufthavne 343 -338 

023540 Havne 1.811 -455 

023541 Lystbådehavne m.v. 1.538 -1.407 

032201 Folkeskoler 1.836   

033560 Museer 189   

033563 Musikarrangementer 16   

033870 Fælles formål 69   

052510 Fælles formål 239   

052513 Tværgående institutioner 443   

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 357   

064550 Administrationsbygninger 197   

3. Natur og miljø 7.648 -1.472 

003850 Naturforvaltningsprojekter 1.323 -41 

004870 Fælles formål 721   

004871 Vedligeholdelse af vandløb 3.494 -225 

005280 Fælles formål 16   

005281 Jordforurening 32   

005285 Bærbare batterier 41   

005287 Miljøtilsyn – virksomheder 198 -1.207 

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.230   

064554 Naturbeskyttelse 592   

4. Klima og vinterberedskab 5.429 -702 

022814 Vintertjeneste 5.429 -702 

5. Kollektiv trafik 19.285 -1.041 

023230 Fælles formål 364   

023231 Busdrift 16.098 -32 

023233 Færgedrift 2.772 -1.009 

032206 Befordring af elever i grundskolen 51   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

6. Affald 41.184 -41.184 

013860 Generel administration 2.651 -3.220 

013861 Ordninger for dagrenovation – restaffald 16.172 -14.747 

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 3.134 -3.196 

013863 Ordninger for glas, papir og pap 7.710 -7.972 

013865 Genbrugsstationer 11.916 -12.048 

013866 Øvrige ordninger og anlæg -400   

  
  Statsrefusion 0 -173.256 

Sundhedsudvalget   -12.206 

1. Forebyggelse og Myndighed   -1.301 

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning   -1.301 

2. Psykiatri og handicap   -10.906 

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning   -8.600 

053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)   -2.305 

  
  Beskæftigelsesudvalget 0 -146.089 

1. Lovbestemte ydelser 0 -144.162 

002511 Beboelse   -325 

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold   -466 

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 -1.840 

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.   -2.758 

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet   -3.310 

054665 Repatriering   -870 

054867 Personlige tillæg m.v.   -2.938 

055771 Sygedagpenge   -34.429 

055772 Sociale formål   -968 

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 0 -21.782 

055880 Revalidering   -614 

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud   -54.185 

055882 Ressourceforløb og jobafklarings forløb   -9.929 

055883 Ledighedsydelse   -3.078 

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats   -906 

056897 Seniorjob til personer over 55 år   -2.326 

056898 Beskæftigelsesordninger   -3.439 

2. Forsikrede ledige   -1.926 

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige   -1.926 

  
  Børne- og Familieudvalget   -14.247 

1. Familie   -12.658 

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning   -5.366 

052820 Opholdssteder mv. for børn   -1.606 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge   -272 

055772 Sociale formål   -5.414 

2. Misbrug   -1.589 

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer   -1.589 

  
  Kultur- og Fritidsudvalget   -715 

2. Øvrige kulturelle formål   -715 

033562 Teatre   -71 

033563 Musikarrangementer   -644 

  
  Anlæg 92.097   

Økonomiudvalget 2.727   

002515 Byfornyelse 739   

064552 Fælles IT og telefoni 1.825   

064862 Turisme 163   

  
  Sundhedsudvalget 8.800   

053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 3.500   

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 2.000   

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1.000   

053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 2.300   

  
  Børne- og Familieudvalget 24.750   

032201 Folkeskoler 21.550   

032205 Skolefritidsordninger 500   

052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 2.700   

  
  Kultur- og Fritidsudvalget 20.950   

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 19.500   

033250 Folkebiblioteker 250   

033560 Museer 200   

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.000   

  
  Teknik - og Miljøudvalget 34.870   

002510 Fælles formål 6.500   

002820 Grønne områder og naturpladser 2.730   

003231 Stadion og idrætsanlæg 1.400   

022201 Fælles formål 500   

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 18.000   

023231 Busdrift 210   

023540 Havne 5.030   

023541 Lystbådehavne m.v. 500   
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Renter 12.752 -5.073 

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 207 0 

072207 Investerings- og placeringsforeninger   -3.000 

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol   -50 

072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8   -7 

073220 Pantebreve   -10 

073221 Aktier og andelsbeviser m.v.   -198 

073223 Udlån til beboerindskud   -20 

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender   -56 

073535 Andre forsyningsvirksomheder 106   

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 6   

075568 Realkredit 43   

075570 Kommunekreditforeningen 12.333   

075571 Pengeinstitutter 53   

075575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4   

075879 Garantiprovision   -1.732 

  
  Balanceforskydninger -131 1.891 

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 56   

083220 Pantebreve -904   

083221 Aktier og andelsbeviser m.v.   -1.000 

083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 917   

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -200   

085259 Mellemregningskonto   2.891 

  
  Afdrag på lån 54.422   

085563 Selvejende institutioner med overenskomst 39   

085570 Kommunekreditforeningen 37.609   

085571 Pengeinstitutter 588   

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 16.187   

  
  Finansiering 41.748 -2.529.380 

076280 Udligning og generelle tilskud 2.510 -775.452 

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 31.944 -17.556 

076282 Kommunale bidrag til regionerne 4.999   

076286 Særlige tilskud   -140.496 

076890 Kommunal indkomstskat 2.295 -1.481.355 

076892 Selskabsskat   -14.524 

076893 Anden skat pålignet visse indkomster   -314 

076894 Grundskyld   -74.351 

085570 Kommunekreditforeningen   -25.332 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Økonomiudvalget 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Bemærkninger til Økonomiudvalget 
 

Driftsbudget 

 
Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, politikere, 
administration, erhvervsudvikling samt barselspuljer. 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 267,4 mio. kr., der fordeler sig med 299,6 mio. kr. i 
udgifter og 32,2 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Beredskab 10.893 0 

2. Politisk organisation 10.025 -5 

3. Administrativ organisation 230.205 -11.166 

4. Andet (udenfor) 48.456 -21.010 

I alt brutto 299.578 -32.180 

I alt netto   267.398 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
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Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2020 

Fremskrevet budget 263.471 262.760 262.700 262.700 

Lovgivning 614 491 446 446 

Tekniske korrektioner 4.516 8.345 12.474 16.603 

Råderum -3.862 -3.862 -4.862 -4.862 

Driftsønsker 1.140 1.140 1.140 1.140 

Indtægt fra garantiprovision er overført til renter 1.520 1.520 1.520 1.520 

I alt 267.398 270.394 273.418 277.547 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 
 

1. Politikområde – Beredskab 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 10.893 10.893 10.893 10.893 

Beredskab 10.893 10.893 10.893 10.893 

I alt 10.893 10.893 10.893 10.893 

 
 
Beredskaberne i Region Nordjylland blev med virkning fra 1. januar 2016 samlet i et §60 selskab til 
et beredskab – Nordjyllands Beredskab – Vesthimmerlands Kommunes ejerandel af selskabet 
udgør 6,4 %. 
 
Udover betaling til Nordjyllands Beredskab er der afsat budget til sikrings- og beskyttelsesrum, 
vandforsyning til brandslukning. 
 
Det samlede budget udgør 10.893.000 kr. 
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2. Politikområde – Politisk organisation 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Direktion 9.708 9.708 9.708 9.708 

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 9.708 9.708 9.708 9.708 

Byrådssekretariatet 9.708 9.708 9.708 9.708 

Politisk organisation, fælles formål 211 211 211 211 

Byrådet 9.351 9.351 9.351 9.351 

Kommissioner, råd og nævn 146 146 146 146 

Sundheds- og Kulturforvaltning 233 233 233 233 

Fællesfunktioner 217 217 217 217 

Kultur og Fritid 15 15 15 15 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 79 79 79 79 

Økonomi og Administration 79 79 79 79 

I alt 10.020 10.020 10.020 10.020 

 
 

2.1 Direktion 

2.1.1 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation 

2.1.1.1 Politisk organisation, fælles formål 

Her er afsat 44.000 kr. til venskabsbybesøg og 167.000 kr. til partitilskud. 
 

2.1.1.2 Byrådet 

På dette område er der afsat budget til Byrådet, såsom vederlag, godtgørelse af tabt arbejdsfor-
tjeneste, pension til tidligere borgmestre, udgifter til kurser, It samt møder, rejser og repræsenta-
tion. Det samlede budget udgør 9,4 mio. kr. Budgettet er hævet med 350.000 kr. til 1 yderligere 
borgmesterpension. 
 
På borgmesterpension er der afsat budget til 10 personer, som modtager enten egenpension eller 
ægtefællepension.  
 

2.1.1.3 Kommissioner, råd og nævn 

Her er der budgetteret med udgifter til hegnssyn, beboerklagenævn samt huslejenævn. Der er i alt 
afsat 146.000 kr. 
 
 

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning 

2.2.1 Fællessekretariat 

Her budgetteres med udgifter til ældreråd og handicapråd. Der er afsat 0,217 mio. kr., som dækker 
vederlag, kursusaktivitet samt møder og arrangementer. 
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2.2.2 Kultur og Fritid 

Her budgetteres med udgifter til Fritidsrådet. Der er afsat 15.293 kr., som dækker vederlag til 
formand samt mindre repræsentationsudgifter. 
 
 

2.3 Børne- og Arbejdsforvaltning 

2.3.1 Økonomi og Administration 

Budgettet dækker honorar og kørsel til formand samt næstformand for Børne- og ungeudvalget. 
 
Samlet budget udgør 79.000 kr. i 2019. 
 
 

3. Politikområde – Administrativ organisation 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Direktion 26.998 26.998 26.998 26.998 

Direktion 2.525 2.525 2.525 2.525 

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 18.907 18.907 18.907 18.907 

Byrådssekretariatet 8.067 8.067 8.067 8.067 

HR 10.840 10.840 10.840 10.840 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 5.566 5.566 5.566 5.566 

Teknik - og Økonomiforvaltning 90.739 90.021 88.910 88.910 

Ledelse 7.162 7.162 7.162 7.162 

Budget og regnskab 2.727 2.727 2.727 2.727 

Budget og Regnskab 7.734 7.734 7.734 7.734 

Fælles for administrationen -4.915 -4.915 -4.915 -4.915 

Ekstern -92 -92 -92 -92 

Administration og IT 51.013 50.295 49.184 49.184 

Personale 12.124 12.124 12.124 12.124 

Fælles for administrationen 38.889 38.171 37.060 37.060 

Projekter og ejendomme 11.152 11.152 11.152 11.152 

Drift og anlæg 4.209 4.209 4.209 4.209 

Natur, Miljø og Sekretariat 14.476 14.476 14.476 14.476 

Sundheds- og Kulturforvaltning 15.922 15.922 15.922 15.922 

Fællesfunktioner 925 925 925 925 

Direktør og afdelingsledelse 4.321 4.321 4.321 4.321 

Ledelsessekretariatet 3.262 3.262 3.262 3.262 

Sekretariat for rammeaftaler 104 104 104 104 

Sundhedssekretariatet 48 48 48 48 

Voksen-, ældre- og handicapområdet -6.810 -6.810 -6.810 -6.810 

Forebyggelse og Myndighed 8.575 8.575 8.575 8.575 

Psykiatri- og handicapafdelingen 4.025 4.025 4.025 4.025 

Kultur og Fritid 2.397 2.397 2.397 2.397 
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Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 85.381 85.264 85.270 85.270 

Økonomi og Administration 85.381 85.264 85.270 85.270 

Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 5.441 5.441 5.447 5.447 

Børne- og Familierådgivningen - ØK 14.544 14.544 14.544 14.544 

Jobcenter, Borgerservice ØK 64.414 64.297 64.297 64.297 

Fælles jobcenter 4.477 4.477 4.477 4.477 

CKA 2.673 2.673 2.673 2.673 

Fleksjob & Integration 8.655 8.655 8.655 8.655 

Job & Uddannelse 14.744 14.744 14.744 14.744 

Sygedagpenge 9.704 9.704 9.704 9.704 

Borgerservice – løn 11.361 11.361 11.361 11.361 

Borgerservice - administrationsbygninger 12.800 12.683 12.683 12.683 

Ledelse 982 982 982 982 

Det specialiserede børneområde -4.814 -4.814 -4.814 -4.814 

Ledelse 5.796 5.796 5.796 5.796 

I alt 219.039 218.205 217.100 217.100 

 
 

3.1 Direktion 

3.1.1 Direktion 

Under dette område budgetteres personaleudgifter til direktionen, så som lønninger, uddannelse, 
tjenestekørsel, mobiltelefon og repræsentation. 
 
Herudover er der afsat budget til diverse konsulentydelser, kompetenceudvikling og personale-
pleje. 
 
Det samlede budget udgør 2,5 mio. kr. 
 

3.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation 

3.1.2.1 Byrådssekretariat 

Her er der afsat budget til lønninger til medarbejdere i Byrådssekretariatet og Kommunikation samt 
budget til uddannelse, tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter. 
 
Der er afsat budget til scanning af indgået post til Vesthimmerlands Kommune, elektronisk lovstof, 
faglitteratur, annoncer samt kontingent til Kommunernes Landsforening. 
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Som en del af Økonomiudvalgets besparelse er afdelingens budget reduceret med 400.000 
kr. 

 1 medarbejder er som følge af konsekvens af opgaveflytning overført fra 
Ledelsessekretariatet i Sundheds- og Kulturforvaltningen til Byrådssekretariatet. 

 1 jurist er overført til Teknik- og Miljøforvaltningen.  

 Budget til elektronisk lovstof er overført til Administration og It. Der er overført 618.000 kr. 
 
Det samlede budget udgør herefter 8,1 mio.kr. 
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3.1.2.2 HR 

Under dette område er der afsat budget til lønninger til HR samt elever, herunder også uddannelse 
og tjenestekørsel samt øvrige personaleudgifter. 
 
Her er der også afsat budget til en række fælleskonti for hele administrationen såsom AKUT-
midler, arbejdsmiljøuddannelse, diplom- og kommunomkurser, MED-uddannelse, skærmbriller, 
hjemmeside og intranet. 
 
Det samlede budget udgør 10,8 mio.kr. 
 
 

3.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Her er der afsat budget til lønninger til medarbejdere i Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling samt 
budget til uddannelse, tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter. 
 
Herudover er der afsat 561.000 kr. til den overordnede planlægning i kommunen. 
 
I 2019 kommer Made In Denmark igen til Vesthimmerland, hvorfor der er afsat 1.470.000 kr. til 
Made in Denmark. 
 
Det samlede budget udgør 5,6 mio.kr. 
 
 

3.2 Teknik- og Miljøforvaltning 

3.2.1 Ledelse 

På dette område hører personaleudgifter til ledelsen og 1 jurist i Teknik- og Økonomiforvaltningen, 
så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefoner og møder. 
 

Herudover er der afsat budget til kompetenceudvikling og konsulentydelser. 
 
I forhold til budget 2018 er 1 jurist overført hertil fra byrådssekretariatet. 
 
Det afsatte budget er herefter på 7,2 mio. kr. 
 
 

3.2.2 Budget og Regnskab 

3.2.2.1 Budget og Regnskab 

Her budgetteres med lønninger til personale ansat i Budget og Regnskab samt budget til 
uddannelse og tjenestekørsel. Afdelingen omfatter personale i Budget og Regnskab, Opkrævning 
og Brugerstyring. 
 
2 medarbejdere udfører også regnskabsopgaver for Vesthimmerlands bibliotek og Vestrup skole. 
 
Der er et samlet udgiftsbudget på 9,2 mio. kr.  
 
Derudover er der budgetteret med en indtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende rammeafregning overfor 
Asylcentret. Rammeafregningen dækker bl.a. opgaver som administration af It-systemer, bistand 
ved bilagsbehandling, fakturering, kontoplan samt personalesager. I forhold til budget 2018 er 
indtægten nedsat med 2,0 mio. kr., da der modtages færre asylansøgere. 
 
Netto er der afsat 7,7 mio. kr. 
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3.2.2.2 Fælles for administrationen 

Her er der budgetteret med udgifter på 1,4 mio. kr. til leasing af kopimaskiner, PBS gebyrer, 
revision, porteføljerådgivning og arbejdsskadeforsikringer samt indtægter på 6,3 mio. kr. 
Indtægterne kommer fra gebyrer for administration af støttet byggeri, forsyningsområdet, 
boligkontor samt opkrævning. 
 
Administrationsbidraget for forsyningsområdet er fastsat til 7 % af de samlede bruttodrifts- og 
anlægsudgifter. Bidraget vil således ændre sig i takt med størrelsen på udgifterne. Forsynings-
området omfatter håndtering af affald. 
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Gebyr for udlejningsejendomme er forhøjet med 475.000 kr., hvilket er en forhøjelse af 
administrationsbidraget fra 3.280 kr. til 4.280 kr. pr. bolig. Den budgetterede indtægt er 
herefter på 2,3 mio. kr. 

 Gebyr for støttesagsbehandling for almene boliger er forhøjet med 25.000 kr. Der 
opkræves 2,5 promille af byggeudgiften ved opførelse af almene boliger. Den budgetterede 
indtægt udgør herefter 133.000 kr. 

 
Der er et netto indtægtsbudget på 4,9 mio. kr. 
 

3.2.2.3 Ekstern 

Der er budgetteret med en indtægt på 92.000 kr. for administration af Hvalpsund-Sundsøre 
færgen. 
 
 

3.2.3 Administration og It 

3.2.3.1 Personale 

På dette område er budgetteret med lønninger til personale ansat i Administrations- og It-
afdelingen samt budget til uddannelse og tjenestekørsel. Medarbejderne arbejder med forsikringer, 
ejendomsskat, digitalisering, udbud, indkøb samt drift af kommunens It-løsninger. 
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Lønbudgettet er forhøjet med 410.000 kr. Den 25. maj 2018 trådte den ny EU 
databeskyttelsesforordning i kraft. Reglerne stiller store krav til kommunens arbejde med 
persondata. Databeskyttelsesforordningen har til formål at beskytte fysiske personer i 
forbindelse med behandling af deres personoplysninger. Især handler det om, at sikre den 
enkelte borgers (herunder også ansattes) ret til beskyttelse af sine personoplysninger og at 
have kontrol over, hvordan oplysningerne behandles. 

 
Budgettet udgør herefter 12,1 mio. kr. 
 

3.2.3.2 Fælles for administrationen 

3.2.3.2.1 It 

Under It området hører indkøb og driftsudgifter til alle It-systemer, herunder også betaling for brug 
af KMD-systemer samt udgift til out-sourcing af serverdrift. 
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I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Der er afsat 140.000 kr. til kørselsapp. Kørselsappen vil give en moderne og smidig 
sagsbehandling af kørselsregnskaber og dermed sikre en korrekt udbetaling af kørsel. 
Appen vil kunne anvendes af alle kommunens medarbejdere, idet løsningen skal kunne 
tilgås på alle former for digitale medier: mobiltelefon og ipad ved brug af NemID. 

 Der er afsat 51.000 kr. i 2019 og 2020 som følge af ændring af Lov om lån til betaling af 
ejendomsskatter m.v. (indefrysning af stigninger i grundskylden). Kompensationen skal 
dække kommunens administrative merudgifter ved indefrysningsordningen. 

 Der er afsat 9.000 kr. i 2019 i forbindelse med ændring af Lov om offentlige betalinger. E-
faktureringsdirektivet vil fra 2020 skulle gælde for regioner, kommuner og andre 
ordregivende enheder. I dag modtager offentlige myndigheder e-fakturaer gennem dansk 
standard. Lovforslaget kræver en mindre tilretning i økonomisystemet, så e-fakturaer, der 
følger den europæiske standard, og som sendes igennem den fælleseuropæiske 
infrastruktur konverteres til det eksisterende danske format og aflæses i de nuværende 
systemer. Budgettet er hævet med 3.000 kr. i overslagsårene. 

 Budget til elektronisk lovstof er overført fra Byrådssekretariatet. Der er overført 618.000 kr. 

 Der er indlagt en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. 2021 og 2022 vedrørende udbud af 
økonomi- og lønsystemet med en forventning om en fremtidig besparelse på driftsud-
gifterne. En udfordring ved udbud er, at det ikke nødvendigvis er det nuværende system, 
som vil vinde et nyt udbud. Såfremt et andet system vinder udbuddet, vil der være 
omstillingsomkostninger forbundet hermed. Omstillingsomkostningerne kan ikke 
umiddelbart opgøres, men det skønnes, at der vil være et provenutab de første 2 år med 
1,0 mio. kr. pr. år. Et skifte af økonomi- og lønsystemet vil påvirke en stor del af 
kommunen, idet økonomi- og lønopgaver udføres på alle kommunens institutioner og 
afdelinger. 

 
Til It-området er der herefter afsat 39,3 mio. kr. 
 

3.2.3.2.2 Indtægter 

Der er budgetteret med indtægter på 0,4 mio. kr., der kommer fra opkrævning vedrørende 
renovation og administration for opkrævning af skorstensfejergebyr. 
 
 

3.2.4 Projekter og Ejendomme 

På dette område hører personaleudgifter til medarbejdere, der arbejder med byggesagsbe-
handling, udlejning af boliger, lokalplanlægning og projekter så som lønninger, uddannelse og 
tjenestekørsel. 
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Indtægten fra gebyr for byggesagsbehandling er forhøjet med 150.000 kr. til i alt 1.179.000 
kr. Timeprisen blev ved genindførelse af opkrævning af byggesagsgebyr fastsat til 475 kr. i 
2018. Den hæves nu til 545 kr. pr. time. 

 Der er overført budget svarende til 0,5 medarbejder fra Drift og Anlæg. 
 
Budgettet udgør herefter 11,2 mio. kr. 
 
 

3.2.5 Drift og Anlæg 

Her er afsat budget til personaleudgifter til medarbejdere i Drift og Anlæg så som lønninger, 
uddannelse og tjenestekørsel. 
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I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Der er overført budget svarende til 1 medarbejder fra Park og Vej under Teknik- og 
Miljøudvalget. 

 Der er overført budget svarende til 0,5 medarbejder til Projekter og Ejendomme. 
 
Herefter udgør budgettet 4,2 mio. kr. 
 
 

3.2.6 Natur, Miljø og Sekretariat 

Budgettet dækker udgifter til lønninger, uddannelse og tjenestekørsel for medarbejdere i 
sekretariatet samt medarbejdere, der arbejder med GIS, miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse. 
 
Budgettet indeholder derudover udgifter til drift af GIS og tjenestebiler. GIS-systemet giver 
mulighed for at se på kort og hente oplysninger om ejendommene i Vesthimmerlands Kommune. 
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Som en del af Økonomiudvalgets besparelse på personale er afdelingen reduceret med 
500.000 kr. til lønninger svarende til 1 medarbejder. 

 Der er budgetteret med en indtægt på 86.000 kr. vedrørende administrationsbidrag for 
rottebekæmpelse. 

 
Budgettet udgør i alt 14,5 mio. kr. 
 
 

3.3 Sundheds- og Kulturforvaltning 

3.3.1 Fællesfunktioner 

3.3.1.1 Direktører og afdelingsledelse 

Budgettet dækker lønudgifter til direktør og afdelingsledelse. 
 

3.3.1.2 Ledelsessekretariat 

Budgettet dækker lønudgifter til ledelsessekretariatet. 
 
Derudover indeholder budgettet udgifter til: 
 

 Kompetenceudvikling, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af 
faglitteratur og annoncering ved ledige stillinger samt budget til rekvirerede lægeerklæringer 
til brug i sagsbehandlingen. 

 
I forhold til budget 2018 er budgettet reduceret med: 
 

 -0,650 mio. kr. svarende til 1,0 stilling, som konsekvens af opgaveflytning mellem 
Ledelsessekretariatet og Byrådssekretariatet 
 

 -0,817 mio. kr. svarende til 2,0 stillinger, som konsekvens af opgaveflytning mellem 
Ledelsessekretariatet og Bevillingsenheden under Forebyggelse og Myndighed. 

 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2019 er budgettet tilført 6.000 kr. vedrørende etablering af 
plejehjemsportal med henblik på, at kommende beboere og deres pårørende får adgang til en let 
tilgængelig plejehjemsoversigt. 
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3.3.1.3 Sekretariat for rammeaftaler 

Budgettet dækker Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sekretariat for rammeaftaler. 
 

3.3.1.4 Sundhedssekretariat 

Budgettet dækker Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sundhedssekretariat. 
 

3.3.1.5 Voksen, ældre- og handicapområdet 

Budgettet udgør 7 % overhead fra takstbetalinger på tilbud under Psykiatri- og handicapafdelingen. 
 
 

3.3.2 Forebyggelse og Myndighed 

Budgettet dækker lønudgifter til administrative medarbejdere, visitatorer og terapeuter i 
Bevillingsenheden. 
 
I forhold til Budget 2018 er budgettet tilført: 
 

 0,817 mio. kr. svarende til 2,0 stillinger, som konsekvens af opgaveflytning mellem 
Ledelsessekretariatet og Bevillingsenheden under Forebyggelse og Myndighed. 

 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med en andel af: 
 

 ”ØKrå-003 – Personalereduktion og administrative udgifter” i alt -0,280 mio. kr. 
 
 

3.3.3 Psykiatri- og handicapafdelingen 

Budgettet dækker lønudgifter til sagsbehandlere i Myndighedsafdelingen. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med en andel af: 
 

 ”ØKrå-003 – Personalereduktion og administrative udgifter” i alt -0,150 mio. kr. 
 
 

3.3.4 Kultur og Fritid 

Budgettet dækker lønudgifter til medarbejdere i Kultur- og fritidsafdelingen.  
 
Derudover indeholder budgettet udgifter til: 
 

 Kompetenceudvikling, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af 
faglitteratur, diverse abonnementer, møder, udgifter til konsulentydelser samt 
tjenestemandspension. 

 
Der er afsat 2,4 mio. kr. til afdelingen. 
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3.4 Børne- og Arbejdsforvaltning 

3.4.1 Økonomi og Administration 

3.4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Staben. Derudover 
dækker budgettet udgifter til kompetenceudvikling, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser og 
tjenestekørsel. 
 
Samlet budget udgør 5,441 mio. kr. i 2019. 
 

3.4.1.2 Børne- og Familierådgivning 

Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Børne- og Familie-
rådgivningen. Derudover dækker budgettet udgifter til kompetenceudvikling, mobiltelefoner, 
hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel og konsulentydelser. 
 
Samlet budget udgør 14,544 mio. kr. i 2019. 
 

3.4.1.3 Jobcenter, Borgerservice 

3.4.1.3.1 Fælles jobcenter 

Budgettet dækker udgifter til kompetenceudvikling, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, anden 
aktør, sundhedskoordinator, konsulentydelser og tolkning. 
 
Samlet budget udgør 4,477 mio. kr. i 2019. 
 

3.4.1.3.2 CKA 

Budgettet dækker udgifter til lønninger og tjenestekørsel af medarbejdere i Center for Kompetence 
og Afklaring. 
 
Samlet budget udgør 2,673 mio. kr. i 2019. 
 

3.4.1.3.3 Fleksjob og Integration 

Budgettet dækker udgifter til lønninger, tjenestemandspension og tjenestekørsel af medarbejdere i 
Fleksjob og Integrationsafdelingen. Derudover er der budgetteret med udgifter vedrørende 
lægeerklæringer til borgere. 
 
Samlet budget udgør 8,655 mio. kr. i 2019. 
 

3.4.1.3.4 Job og Uddannelse 

Budgettet dækker udgifter til lønninger og tjenestekørsel af medarbejdere i Job og Uddannelses-
afdelingen. Derudover er der budgetteret med udgifter vedrørende lægeerklæringer til borgere. 
 
Samlet budget udgør 14,744 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet til 2019 er tilført 500.000 kr. til en UU-vejleder, til understøttelse af ungeindsatsen i 
Jobcentret, som kan være med til at bidrage til en sammenhængende ungeindsats. Ansættelsen af 
en UU-vejleder forventes at reducere antallet på uddannelseshjælp med 15 helårspersoner. 
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3.4.1.3.5 Sygedagpenge 

Budgettet dækker udgifter til lønninger og tjenestekørsel af medarbejdere i Sygedagpenge-
afdelingen. Derudover er der budgetteret med udgifter vedrørende lægeerklæringer til borgere. 
 
Samlet budget udgør 9,704 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet til 2019 er tilført 500.000 kr. til en beskæftigelsesmedarbejder til fastholdelsesteamet. 
Fastholdelsesteamet er et team, som virksomheder i Vesthimmerlands Kommune kan rette 
henvendelse til, når der er risiko for, at en af deres medarbejder bliver sygemeldt. Dette vurderes 
at give en besparelse på sygedagpenge svarende til 17 helårspersoner. 
 

3.4.1.3.6 Borgerservice - løn 

Budgettet udgør i alt 11,361 mio. kr. i 2019 og anvendes hovedsageligt til aflønning af borger-
servicepersonale, serviceledere og kantinepersonale.  
 
I tillæg hertil anvendes budgettet til en række fælleskonti som blandt andet vedrører udgifter til 
tjenestekørsel, uddannelse, kurser og kompetenceudvikling for de nævnte personalegrupper.  
 

3.4.1.3.7 Borgerservice – administrationsbygninger 

Budgettet udgør i alt 12,800 mio. kr. i 2019 og anvendes hovedsageligt til drift af Rådhuset og 
Jobcentret i Aars samt administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup. Udgifterne 
omfatter blandt andet ind- og udvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, rengøring, skatter, 
forsikring og udgifter til alarmsystemer. 
 
I tillæg hertil anvendes budgettet til en række fælleskonti som blandt andet vedrører udgifter til 
kontorhold, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, kantinedrift, tjenestevogne samt indkøb 
af inventar til rådhuset og til administrationsbygningerne.  
 
I forhold til budget 2018 er der foretaget følgende ændringer: 
 

 Som en del af Økonomiudvalgets besparelse er konti for kontorhold reduceret med 300.000 
kr. 

 Budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark er forhøjet med 23.000 kr. 
Udbetaling Danmark opkræver og inddriver beløb, som en pensionist skal tilbagebetale, når 
pensionisten har modtaget for meget i pension. Hidtil har dette være praktiseret med en 
stiltiende accept. Fremover skal der udarbejdes en betalingsevnevurdering. Opgaven 
forventes at medføre mere administration. 

 Budget til rengøring af rådhus, jobcenter og administrationsbygningerne er forhøjet med 
30.000 kr. 

 

3.4.1.4 Ledelse 

3.4.1.4.1 Det specialiserede børneområde 

Indtægtsbudgettet dækker 7 % overhead vedrørende institutioner under rammeaftalen. 
 
Samlet indtægtsbudget udgør -4,814 mio. kr. i 2019. 
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3.4.1.4.2 Ledelse 

Budgettet dækker udgifter til lønninger, tjenestemandspension og tjenestekørsel til medarbejdere i 
Ledelse. Derudover dækker budgettet udgifter til kompetenceudvikling, mobiltelefoner og 
hjemmearbejdspladser. 
 
Samlet budget udgør 5,796 mio. kr. i 2019. 
 
 

4. Politikområde – Andet (udenfor) 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Direktion 11.907 15.736 19.865 23.994 

Direktion -148 3.981 8.110 12.239 

Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation 2.631 2.331 2.331 2.331 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 9.423 9.423 9.423 9.423 

Teknik - og Økonomiforvaltning 15.529 15.529 15.529 15.529 

Budget og regnskab 17.116 17.116 17.116 17.116 

Administration og IT -2.935 -2.935 -2.935 -2.935 

Projekter og ejendomme 1.394 1.394 1.394 1.394 

Natur, Miljø og Sekretariat -46 -46 -46 -46 

Sundheds- og Kulturforvaltning 10 10 10 10 

Kultur og Fritid 10 10 10 10 

I alt 27.446 31.275 35.404 39.533 

 
 

4.1 Direktion 

Her er der afsat budgetter til 3 puljer: Omstillingspuljen, Ny løn og omstilling samt Forsyningen.  
 
Til Omstillingspuljen er der afsat 914.000 kr., puljen blev etableret i forbindelse med 
Kommunalreformen. Puljen er i forbindelse med Budget 2019 reduceret med 100.000 kr.  
 
Til Ny løn og omstilling er der afsat en pulje på 438.000 kr.  
 
Herudover er der budgetteret med et overskud på forsyningen med 1.500.000 kr., som tidligere var 
budgetteret under forsyningen under Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Tidligere var der afsat en negativ pulje vedrørende kontrolteamets arbejde. Puljen skulle ses i 
sammenhæng med mindre udgifter på jobcentrets område. Denne pulje er nu nulstillet. 
 
Total set er der her et budget på -148.000 kr. 
 
 

4.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation 

4.1.2.1 Sundhedsordningen 

Her budgetteres Sundhedsordningen, hvortil der er afsat 1,7 mio. kr. Hensigten med ordningen er 
at sætte fokus på information og forebyggelse i forhold til KRAMS faktorerne: Kost, Rygning,  
Alkohol, Motion og Stress. 
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Sundhedsordningen baserer sig på frivillighed, og giver de ansatte i Vesthimmerlands Kommune 
mulighed for at modtage forskellige tilbud for at fremme de ansattes fysiske, mentale og sociale 
sundhed og trivsel. 
 
Midlerne til Sundhedsordningen er fordelt i forskellige puljer, der enten knytter sig til de enkelte 
eller de samlede KRAMS faktorer. 
 
HR står for den overordnede planlægning af aktiviteter, der vil udspringe af Sundhedsordningen. 
De enkelte aktiviteter udbydes i samarbejde med relevante partnere, såvel interne som eksterne. 
 

4.1.2.2 Valg 

I hvert budgetår budgetteres med 1 valg. I 2019 er budgettet til afholdelse af valg hævet med 
300.000 kr., da der i 2019 skal afholdes både valg til folketing og EU. Det samlede budget er 
herefter på 842.000 kr.  
 
 

4.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Her er der afsat budget til tilskud til Væksthus Nordjylland, de 4 handelstandsforeninger, Nordjysk 
Messecenter, Erhverv Væksthimmerland, Nordjysk Iværksætter Netværk, EU-kontor samt 
Business Region North Denmark. Budgettet udgør i alt 6,1 mio.kr.  
 
Budgettet er i 2019 hævet med 350.000 kr. til øget tilskud til Væksthus Nordjylland. Stigningen 
skyldes etablering af op til 10 tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke 
kompetencecentre for virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal i videst muligt omfang baseres 
på de eksisterende Væksthuse og med mulighed for filialer. 
 
Til turisme er der afsat 3,3 mio.kr. Budgettet dækker tilskud til VisitVesthimmerland.  
 
 

4.2 Teknik- og Miljøforvaltning 

4.2.1 Budget og Regnskab 

4.2.1.1 Tjenestemandspensioner 

4.2.1.1.1 Ansatte tjenestemænd 
For tjenestemænd indbetales en procentvis andel af lønsummen til Sampension i ansættelses-
perioden. Kommunen skal hvert år tage stilling til hvilken sats, der skal afregnes i det kommende 
år. Afregningssatsen er for 2019 fastsat til 32,75 %, hvilket er en nedsættelse i forhold til 2018, 
hvor satsen blev fastsat til 34,4 %. 
 

4.2.1.1.2 Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd) 
Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner. Pensionerne omfatter både egen- , ægtefælle- 
og børnepensioner. Alle tidligere tjenestemænd får udbetalt pension fra denne konto uanset 
tidligere ansættelsessted ved Vesthimmerlands Kommune. 
 
Der er nu netto afsat 10,4 mio. kr. Posten dækker over en udgift på 22,5 mio. kr. til udbetaling af 
pensioner samt en indtægt på 12,1 mio. kr. Der modtages en andel af pensionen i refusion 
afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden for hvert enkelt 
medarbejder. 
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4.2.1.2 Barselspuljen 
Puljen dækker 80 % af forskellen mellem lønudgift og dagpengerefusion. Budgettet overføres til de 
respektive områder under fagudvalgene og Økonomiudvalget, når medarbejderen er på orlov. 
 
Der er i budget 2019 afsat 6,6 mio. kr. til fordeling. 
 
 

4.2.2 Administration og IT 

Udgifterne består af præmier og erstatninger til alle kommunens forsikringer. Alle præmier betales 
fra denne konto, hvorfra der sker en udkontering til fagudvalgene og Økonomiudvalget som deres 
”betaling” af præmier. 
 
Vesthimmerlands Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. De øvrige områder er 
forsikrede. 
 
Budgettet dækker også tiltag i forbindelse med risikostyring og udgifter til forsikringsmæglere. 
 
Netto er der budgetteret med et overskud på 2,9 mio. kr. 
 
 

4.2.3 Projekter og Ejendomme 

Herunder er der afsat budget til 2 ejendomme: Ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. 
Budgettet er på 174.000 kr. 
 
Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter Lov om 
almene boliger er der afsat 1,2 mio. kr. 
 
 

4.2.4 Natur, Miljø og Sekretariat 

Her budgetteres med udgifter og indtægter vedrørende hyrevognsbevillinger. Der er budgetteret 
med en indtægt på 45.000 kr. Ændring af taxaloven medfører en række ændringer for 
kommunerne. Staten overtager en betydelig del af området, herunder udstedelse af tilladelser og 
tilsyn. Der bortfalder således en række opgaver, ligesom en del gebyrfinansiering ikke længere vil 
være mulig for kommunerne. 
 
 

4.3 Sundheds- og Kulturforvaltning 

4.3.1 Kultur og Fritid 

Der er i budgettet for 2019 afsat 10.045 kr., som tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte 
beløb afhænger af hvor mange m2 jord, der sælges i Aalestrup by i budgetåret.  
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Anlægsbudget 

 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Direktion 163       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 163       

511 Visit Vesthimmerland – infoskærme 163       

Teknik- og Økonomiforvaltning 2.564 -1.842 23.552 33.619 

Budget og Regnskab 739 -3.667 23.352 33.419 

320 Anlæg op til økonomisk-politik 0 -4.267 23.352 33.419 

514 Indsatspuljen 2019 524 600     

515 Byfornyelse 2019 215       

Administration og IT 1.825 1.825 200 200 

512 Ny telefonløsning for hele administrationen 1.625 1.625     

513 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter 200 200 200 200 

I alt   2.727 -1.842 23.553 33.619 

 
 

5.1 Direktion 

5.1.1 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

5.1.1.1 Visit Vesthimmerland – infoskærme 

Der er afsat 163.000 kr. i 2019 til indkøb af 6 touchskærme. Skærmene skal bidrage til at 
modernisere self-service turisme i Vesthimmerlands Kommune.  
 
 

5.2 Teknik- og Økonomiforvaltning 

5.2.1 Budget og Regnskab 

5.2.1.1 Indsatspuljen 2019 

Der forventes at blive gennemført byfornyelse for 1.748.000 kr. (brutto), og der forventes et tilskud 
på 1.224.000 kr. fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen i 2019. Tilskuddet vil udgøre 70 % af udgiften. 
Kommunens nettoudgifter vil blive på 524.000 kr., der kan lånefinansieres med 95 %. 
 
Puljens midler anvendes hovedsageligt til opkøb og nedrivning af saneringsmodne huse. 
Kommunen har ikke vedtaget særlige indsatsområder.  
 
Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre 
end 3.000 indbyggere samt til bygninger i det åbne land. 
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Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 Istandsættelse af nedslidte boliger. 

 Nedrivning af nedslidte boliger. 

 Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. 

Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. 

Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. 

 Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. 

 Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 

5.2.1.2 Byfornyelse 2019 

Der forventes at blive gennemført byfornyelse for 715.000 kr. (brutto), og der forventes et tilskud 
på 500.000 kr. fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen i 2019. Tilskuddet vil udgøre 70 % af udgiften. 
Kommunens nettoudgifter vil blive på 215.000 kr., der kan lånefinansieres med 95 %. 
 
Puljens midler anvendes hovedsageligt til opkøb og nedrivning af saneringsmodne huse. Kom-
munen har ikke vedtaget særlige indsatsområder.  
 
Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med under og 
over 3.000 indbyggere samt til bygninger i det åbne land. 

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter: 

 Istandsættelse af nedslidte boliger. 
 Nedrivning af nedslidte boliger. 

 Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt.  

 Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. 

 Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 

 Tinglysning af forbud og kondemneringer. 

 Miljøscreeningsundersøgelser. 

 Genhusninger. 

 Indfasningsstøtte. 

 

5.3.1 Administration og It 

5.3.1.1 Ny telefonløsning for hele administrationen 

Der skal investeres i en ny fremtidssikret telefoniløsning. Det nuværende system er anskaffet før 
kommunesammenlægningen. System, som er af ældre dato, kan ikke længere opdateres, ligesom 
leverandøren heller ikke længere supporterer løsningen. 
 
Der er afsat 1.625.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til en ny telefonløsning eller i alt 3.250.000 
kr. 
 

5.3.1.2 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter 

I Vesthimmerlands Kommune har vi udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i landom-
råderne, primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne.  
 
Der er afsat 200.000 kr. i hvert af årene 2019 - 2022, hvorfra der kan søges støtte til bredbånds-
puljeprojekter. 
 
Et projekt, hvor den enkelte husstand bidrager med egenbetaling på minimum 4.000 kr., kan søge 
støtte på 2.000 kr. pr. husstand, dog med en maksimal støtte på 100.000 kr. pr. projekt. 
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Bemærkninger til Sundhedsudvalget 
 

Driftsbudget 

Sundhedsudvalgets hovedområder vedrører udgifter i forbindelse med sundhed og forebyggelse 
samt ældre, handicap- og psykiatriområdet. 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 703,7 mio. kr., der fordeler sig med 857,1 mio. kr. i 
udgifter og -153,3 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, hvortil skal bemærkes, at der under politikområde 4. Andet er 
budgetteret med 141,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Forebyggelse og Myndighed 106.047 -18.522 

2. Psykiatri og handicap 258.808 -65.036 

3. Pleje og seniorservice 311.910 -19.224 

4. Andet 162.646 -32.893 

6. Værdighedsmidler 8.000 -8.000 

7. Projekter 9.672 -9.672 

I alt brutto 857.083 -153.346 

I alt netto   703.737 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
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Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

 Fremskrevet budget 2019 710.082 709.975 709.975 709.975 

 Lovgivning 6.276 6.276 6.181 6.181 

 Tekniske korrektioner -643 -643 -643 -643 

 Nedjustering af udgift til KMF -4.530 -4.530 -4.530 -4.530 

     

 Råderum – i alt  -8.750 -9.250 -9.250 -9.250 

- SUNrå-001 – Besparelse på NT-kørsel -300 -300 -300 -300 

- SUNrå-002 – Besparelse på færdigbehandlede -300 -300 -300 -300 

- SUNrå-003 – Potentiale for investeringer -100 -100 -100 -100 

- SUNrå-004 – Hjemme- og sygepleje -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

- SUNrå-005 – Ældreområdet - plejecentre -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

- SUNrå-006 – Rammebesparelse på Røde Kors  
Hjemmet 

-250 -250 -250 -250 

- SUNrå-007 – Psyk. og handicap – Besparelse  
myndighedsområdet 

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

- SUNrå-008 Tilbuddene i Løgstør -500 -500 -500 -500 

- SUNrå-009 – Procentbesparelse på  
rammeaftaletilbud 

-300 -300 -300 -300 

- SUNrå-010 – Besparelse på Udviklingsafdelingen -500 -500 -500 -500 

- SUNan-109 – Sammenbygning af Østermarken 8-10,  
Aars 

0 -500 -500 -500 

     

 Driftsønsker – i alt  1.325 1.250  1.250 1.250 

- SUNdr-001 – Demografi på ældreområdet 0 0 0 0 

- SUNdr-002 – Tilgang specialiseret voksenområde  0 0 0 0 

- SUNdr-003 – Etablering af en borger-til-borger- 
portal 

75 0 0 0 

- SUNdr-007 – Klippekortsordning til  
plejehjemsbeboere 

1.250 1.250 1.250 1.250 

          

 Ændring af afregningssats for tjenestemænd -22 -22  -22 -22 

          

I alt 703.737 703.056 702.961 702.961 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 
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1. Politikområde – Forebyggelse og Myndighed 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 87.525 87.634 87.641 87.641 

Forebyggelse og Myndighed 87.525 87.634 87.641 87.641 

Fælles Forebyggelse og Myndighed 8.638 8.890 8.904 8.904 

Fælles Forebyggelse og Myndighed 50 50 50 50 

Vederlagsfri fysioterapi 8.296 8.296 8.296 8.296 

Kræftplan IV KMF 291 543 557 557 

Hjælpemiddeldepotet 4.203 4.103 4.103 4.103 

Sundhedscentret 15.703 15.668 15.668 15.668 

Fælles 1.244 1.244 1.244 1.244 

Sundhedscentret (Fredensvej) 419 419 419 419 

Himmerlandsparken 224 224 224 224 

Administration 602 602 602 602 

Genoptræning 8.467 8.467 8.467 8.467 

Kommunal og specialiseret genoptræning 8.467 8.467 8.467 8.467 

Borger sundhed 5.992 5.957 5.957 5.957 

Borger- og patientrettet forebyggelse 4.969 4.934 4.934 4.934 

Forebyggende hjemmebesøg 1.023 1.023 1.023 1.023 

Bevillingsenheden 58.981 58.974 58.967 58.967 

Visitation 17.422 17.422 17.422 17.422 

Administration 2.610 2.610 2.610 2.610 

Boliger - køb og salg 10.498 10.498 10.498 10.498 

Plejevederlag 1.078 1.078 1.078 1.078 

NT kørsel 3.237 3.237 3.237 3.237 

Hjælpemidler 20.762 20.755 20.748 20.748 

Hjælpemidler 8.420 8.413 8.406 8.406 

Kropsbårne hjælpemidler 9.741 9.741 9.741 9.741 

Kommunikationsinstitutter 2.602 2.602 2.602 2.602 

Genoptræning § 140 private lev. 1.295 1.295 1.295 1.295 

Private leverandører 13.532 13.532 13.532 13.532 

Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95) 5.969 5.969 5.969 5.969 

I alt 87.525 87.634 87.641 87.641 

 
 

1.1 Fælles Forebyggelse og Myndighed 

1.1.1 Fælles 

Budgetbeløbet under Fælles Forebyggelse og Myndighed skal dække administrative og 
personalemæssige udgifter på tværs af afdelingen. 
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1.1.2 Fysioterapi 

Budgettet vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehen-
visning efter Sundhedslovens kapitel 39 a. 
 
Trods en forhøjelse af budgettet tilbage i 2016 med 2,0 mio. kr. er der stadig stigende pres på 
området. Styringsmulighederne i forhold til udgifter på dette overenskomststyrede område er 
meget vanskelige, hvilket rigsrevisionen også har påpeget.  
 
Fra budget 2018 besluttede Sundhedsudvalget at etablere tilbud om vederlagsfri fysioterapi på de 
kommunale plejehjem svarende til ca. 1,0 stilling. Finansiering heraf skal ske indenfor det afsatte 
budget. 
 
 

1.1.3 Kræftplan IV KMF 

Budgettet er givet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 og vedrører afledte 
udgifter til kommunal medfinansiering som følge af Kræftplan IV, der er fordelt på fire delområder 
henholdsvis senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp 
til rygestop blandt særlige grupper. 
 
I overslagsårene 2021 og 2022 er der jf. lov- og cirkulæreprogrammet 2019 tillagt 14.000 kr. 
vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Beløbet er til dækning af den 
marginale ændring som følge af den skæve udgiftsprofil. 
 
 

1.2 Hjælpemiddeldepotet 

Kommunens hjælpemiddeldepot er beliggende på Hjortkjærsvej 28, hvor også Beskyttet 
beskæftigelse i Aars har til huse. 
 
Udover lønudgifter samt bil- og bygningsdriftsudgifter indeholder budgettet endvidere 1,9 mio. kr. til 
køb af § 112 hjælpemidler til depot eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o.lign. 
 
 

1.3 Sundhedscentret 

1.3.1 Fælles 

Budgettet vedrører bygningsdriftsudgifter henholdsvis til Sundhedscentret beliggende på 
Fredensvej, der rummer flere funktioner samt til Himmerlandsparken i Aars. Derudover er der afsat 
lønudgifter til administrative medarbejdere under Sundhedscentret, der i forhold til budget 2018 er 
reduceret med -0,280 mio. kr. 
 
Budgettet til drift af Sundhedscenter Vesthimmerland er forhøjet med 3.000 kr., der vedrører en 
tilpasning af Sundhedscentrets udgifter til Rengøringsenheden. 
 
 

1.3.2 Genoptræning 

Budgettet vedrører udgifter i forbindelse med indsatsen til såvel genoptræning af borgere efter 
udskrivning fra sygehus jf. Sundhedslovens § 140, ambulant specialiseret genoptræning samt 
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86.  
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Det samlede budget på 8,467 mio. kr. fordeles med: 
 

 6,961 mio. kr., som anvendes til genoptræning af borgere, som udskrives fra sygehus 
med en genoptræningsplan til almen genoptræning samt genoptræning til afhjælpning 
af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse. Budgettet er i forhold til budget 2018 reduceret 
med -1,479 mio. kr. til dækning af udgifter til private leverandører og visitation i 
forbindelse med udlicitering af 30 % § 140 genoptræningsopgaver jf. beslutning i 
Byrådet samt –0,817 mio. kr. vedrørende udgifter til kørsel til genoptræning, der fra 
primo 2018 administrativt blev forankret i Bevillingsenheden. 

 1,506 mio. kr. til ambulant specialiseret genoptræning på et regionalt sygehus. 
 
Budget 2019 er jf. lov- og cirkulæreprogrammet tilført : 
 

 0,493 mio. kr. vedrørende ret til frit valg til genoptræning. I finanslovsaftalen for 2018 
blev aftaleparterne enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor 
kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet 
inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Der er i alt 
afsat 86 mio. kr. i 2018 og 76,5 mio. kr. årligt fremadrettet, som udmøntes via bloktil-
skudsaktstykket. Midlerne blev givet til en midlertidig pukkelafvikling af eksisterende 
ventelister samt varig kapacitetsudbygning i kommunerne som følge af begrænsning af 
kommunernes fleksibilitet. Endvidere skal kompensationen dække øget administration 
som følge af ordningen. 

 
I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner opdelt på henholdsvis SEL § 140 samt 
SEL §§ 86.1 og 86.2. 
 
 

Genoptræning Sundhedslovens  § 140 Antal personer 4. kvartal 2017 
Antal personer 3. kvartal 2018  

(pr. 18/9-18) 

Specialiseret - sygehus 62 40 

Almen – samlet 419 313 

- Sundhedscentret 339 233 

- BIB 13 6 

- Privat 67 74 

Andel (pct.) – Spec./Almen 13/87 11/89 

Genoptræning Serviceloven §§ 86.1 og 86.2 Antal personer 4. kvartal 2017 
Antal personer 3. kvartal 2018 

(pr. 18/9-18) 

SEL § 86.1 16 23 

SEL § 86.2 2 2 

I alt – genoptræning SEL §§ 86.1 og 86.2 18 25 

 
 

1.3.3 Borger sundhed 

1.3.3.1 Borger- og patientrettet forebyggelse 

1.3.3.1.1 Forebyggelsesafdelingen 
Afdelingen har til formål at sikre sundhedsfremme for borgerne i Vesthimmerland Kommune såvel 
som at forebygge at sygdom opstår og/eller udvikler sig. Afdelingen er derfor kendt for sundheds-
fremme tilbud i forhold til KRAM faktorerne. Bl.a. kan nævnes, at der i sundhedsaftale-regi er 
besluttet, at der skal være særligt fokus på rygning og alkohol i aftaleperioden. Afdelingen har 
desuden et tæt samarbejde med HR omkring kommunens sundhedsordning. 
 
Afdelingen varetager endvidere kronikerrehabiliteringen dvs. undervisning og træning for borgere 
med KOL, Diabetes, Hjerte kar sygdom, Kræft og Osteoporose. 
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Afdelingen er ofte synlig, når der er nationale kampagner, by-night o. lign., og opleves som en 
efterspurgt sparringspartner når kolleger i kommunen har brug for undervisning/projekter med 
videre omkring KRAM faktorerne. Afdelingen arbejder meget projektorienteret og deltager derfor i 
forskellige projekter, hvor en repræsentation fra forebyggelsesafdelingen er væsentlig - f.eks. 
”Sund i naturen”, ”Bevæg dig for livet”, Sundhedsfremme på arbejdspladserne o. lign. 

Endvidere indeholder budgettet midler vedrørende Kræftplan III jf. aftale med regeringen fra 2014 
samt Vesthimmerlands Kommunes andel af 134 mio. kr. afsat på landsplan fordelt på årene 2014-
2017 til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne jf. aftalen med regeringen fra 
2015. 

Beløbet fra 2015 skal ses i sammenhæng med Kræftplan III, og skal anvendes til rehabilitering af 
kræftramte og kan efter behov omfatte træning, hjælp til at vende tilbage til evt. arbejde, praktisk 
bistand i hjemmet, hjælpemidler og rådgivning i forhold til borgerens livssituation i det hele taget, 
herunder psykosocial støtte.  
 
I forbindelse med budget 2017 blev der fra overslagsår 2019 og frem jf. Lov og cirkulæreprogram-
met til Vesthimmerlands Kommune afsat 13.000 kr. vedrørende den landsdækkende screening for 
tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). 
 
Budget 2018 blev jf. Lov- og cirkulæreprogrammet tilført 0,379 mio. kr. Beløbet fremgår af 
udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, hvor der i alt er afsat 239 mio. kr. til kommunerne i perioden 
2017-2020. Midlerne fordeler sig på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale 
rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke 
op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet følges der op på, at 
indsatsen på de enkelte områder forbedres. Beløbet udgør i budget 2019 0,402 mio. kr. og fra 
2020 og frem 0,441 mio. kr. 
 
I forhold til budget 2018 er budgettet reduceret med -0,1 mio. kr. til finansiering af praksiskonsu-
lent. Budgettet er flyttet til Forebyggelse og myndighed under kapitalmiddel 4. Andet. 
 
Jf. Budgetaftalen for 2019 er området tilført: 
 

 75.000 kr. jf. SUNdr-003 – Etablering af en borger-til-borger-portal Boblberg. 
Boblberg er et digitalt sundhedsfællesskab, som hjælper borgerne med at skabe 
sociale relationer og fællesskaber. Det er borgere fra hele landet, der opretter 
opslag i form af bobler, hvor de skriver om interesser og oplevelser, som de godt 
kunne tænke sig at dele med andre. Boblberg arbejder sammen med 
kommunerne om at højne og fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de 
sociale fællesskaber i de enkelte kommuner. For borgerne betyder det, at de vil få 
adgang til en form for elektronisk opslagstavle, hvor de såvel kan efterspørge 
som tilbyde deres fællesskaber. Midlerne i 2019 er til dækning af udgifter i 
forbindelse med at afprøve konceptet i 1 år. 

 
1.3.3.1.2 Aktiv i naturen 
Der er til aktiv i naturen uændret afsat 0,115 mio. kr. Aktiv i naturen er til enlige ældre og foregår i 
naturen forskellige steder i kommunen. Tilbuddet har været pioner på området og har dannet 
baggrund for lignende tilbud i andre kommuner. 
 
1.3.3.1.3 Motion og samvær 
Der er til motion og samvær uændret afsat 0,127 mio. kr. Motion og samvær er et samarbejde 
mellem Sundhedscentre, Patientforeningerne og LOF i Vesthimmerlands Kommune, hvor midlerne 
finansierer aflønning af instruktører efter endt genoptræning/rehabilitering. Tilbuddet udbydes 5 
steder i kommunen. 
 

1.3.3.2 Forebyggende hjemmebesøg 

Budgettet vedrører forebyggende hjemmebesøg. 
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Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og forebygge, at ældre udvikler 
sundhedsproblemer. Ældrerådgiverne informerer om, inspirerer og rådgiver borgerne til at tage 
vare på egen sundhed og trivsel, personligt og i fællesskaber. Ældrerådgiverne har fokus på de 
sårbare og udsatte i aldersgruppen 65-79 årige samt de ældre 80+ årige.  
 
 

1.4 Bevillingsenheden 

1.4.1 Visitation 

1.4.1.1 Administration 

Budgettet vedrører lønudgifter til terapeuter, visitatorer samt arbejdsmiljøkonsulent og er i forhold 
til budget 2018 tilrettet som konsekvens af flytning af arbejdsopgaver mellem afdelingerne i 
forvaltningen bl.a. i forhold til arbejdsmiljøarbejde og visitation i forbindelse med genoptræning 
udført af private leverandører. 
 

1.4.1.2 Boliger – køb og salg 

Budgettet vedrører udgifter i forbindelse med borgere fra Vesthimmerlands Kommune, der er 
visiteret til plejebolig i anden kommune og på Friplejehjemmet Hesselvang. Derudover indeholder 
budgettet indtægter fra andre kommuner, som har borgere, der bor i en plejebolig i Vesthimmer-
lands kommune.  
 
I forhold til budget 2018 er budgettet reduceret med: 
 

 -0,635 mio. kr. som konsekvens af ændring i positivlisten i forhold til momsafløftning 
vedrørende udgifter til friplejehjem. 

 
I nedenstående tabel fremgår antal borgere, der har ophold i henholdsvis anden kommune eller på 
Friplejehjemmet Hesselvang samt antal borgere med anden betalingskommune, der har ophold på 
et plejecenter i Vesthimmerlands Kommune. 
 
 

 
Antal personer 3. kvartal 2017 Antal personer 3. kvartal 2018 

Egne borgere i anden kommune 21 20 

Egne borgere på Friplejehjemmet  
Hesselvang 

17 15 

  
 

Borgere med anden betalingskommune på plejecenter i    
Vesthimmerlands Kommune 

19 27 

 
 

1.4.1.3 Plejevederlag 

Budgettet vedrører henholdsvis udgifter til ansættelser i forbindelse med pasning af nærtstående, 
jf. SEL § 118 samt plejevederlag for pasning af døende jf. SEL § 119. Plejevederlag er en 
retsydelse. 
 

1.4.1.4 NT kørsel 

Budgettet er i forhold til budget 2018, der dækker udgifter til NT’s samordnede kørsel hhv. 
lægekørsel samt flex/handicapkørsel, tilført 0,817 mio. kr. vedrørende kørsel til genoptræning, der 
tidligere budgetmæssigt var under Sundhedscentret. 
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Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet er budgettet tilført: 
 

 0,217 mio. kr., der vedrører individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtseende. 
Med lovændringen udvides adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde 
og svagtseende.  

 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 
 

 -0,3 mio. kr. jf. ”SUNrå-001 – besparelse på NT kørsel”, idet regnskabserfaringer viser, at 
antallet af bevillinger samt antal kørsler er faldende. 

 
 

1.4.2 Hjælpemidler 

1.4.2.1 Hjælpemidler 

Det samlede budget til hjælpemidler er reduceret med 2,1 mio. kr. vedrørende bl.a. indkøb af 
hjælpemidler § 112 til depot, idet denne udgift fremadrettet er placeret under Hjælpemiddeldepotet. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 
 

 -0,1 mio. kr. jf. ”SUNrå-003 Potentiale for investeringer”. Der har i flere år været fokus på 
”Bedre brug af hjælpemidler”, som har til formål, at borgeren oplever sig selvhjulpen og 
uafhængig af hjælp eksempelvis skylle/tørre toiletter. Men hjælpemidler kan også være et 
øget fokus på visitering/udlevering af småhjælpemidler og forbrugsgoder, som f.eks. greb i 
badeværelser, sæbeholdere. Besparelsen omhandler et styrket fokus på hurtig 
sagsbehandling af sådanne hjælpemidler. 

 
Endvidere er der i overslagsårene 2020 og 2021 reduceret med -7.000 kr., der vedrører den 
marginale ændring, som følge af, at kompensationen for Bekendtgørelse om støtte til køb af bil 
efter serviceloven har faldende profil. 
 
Budgettet fordeles jf. tabellen nedenfor 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

1.4.2.2 Kropsbårne hjælpemidler 

Budgettet er uændret i forhold til budget 2018 og dækker over udgifter til inkontinens- og stomi-
hjælpemidler, diabetes, forskellige proteser m.m.  
 

1.4.2.3 Kommunikationsinstitutterne 

Budgettet er uændret i forhold til budget 2018 og vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til 
kommunikationsinstitutterne. 
 

Hele 1.000 kr. 2019 

Hjælpemidler 8.420 

Biler § 114 3.684 

Andre hjælpemidler § 112 3.171 

Forbrugsgoder § 113 142 

Bolig § 116 1.336 

Støtte til individuel befordring § 117 87 
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1.4.2.4 Genoptræning § 140 private leverandører 

Budgettet vedrører beregnede udgifter til dækning af udgifter til private leverandører i forbindelse 
med udlicitering af 30 % § 140 genoptræningsopgaver jf. beslutning i Byrådet. Budgettet var 
tidligere under Sundhedscentret. 
 

1.4.2.5 Private leverandører 

Budgettet vedrører driftsudgifter til de private leverandører, som leverer praktisk hjælp, personlig 
pleje og rehabilitering eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. SEL §§ 83 og 83a.  
 
Budgettet skal ses i sammenhæng med budgettet til den kommunale hjemme- og sygepleje, idet 
den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.  
 
I 3. kvartal 2018 udgjorde de private leverandørers andel af de visiterede timer 22,81 %. 
 

1.4.2.6 Tilskud til ansættelse af hjælpere 

Budgettet dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter hhv. § 95 samt § 94.  
 
Jf. Lov og cirkulæreprogrammet er budgettet tilført: 
 

 65.000 kr. vedrørende udvidet varsling ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af 
hjælp efter Lov om social service. Varslingsperioden i Servicelovens § 3a omfatter bl.a. 
frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (§ 95), fraken-
delse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (§ 
96) og frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden. 
Beløbet er til dækning af merudgifter for kommunerne i varslingsperioden samt til ekstra 
administrativt arbejde til behandling af klagesager.  
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2. Politikområde – Psykiatri og handicap 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 193.773 193.273 193.240 193.240 

Psykiatri- og handicapafdelingen 193.773 193.273 193.240 193.240 

Fælles handicapafdeling 2.197 2.197 2.164 2.164 

Centrale midler 2.197 2.197 2.164 2.164 

Myndighed 191.275 191.275 191.275 191.275 

Terapeutteam samt øvrige 3.991 3.991 3.991 3.991 

Myndighed Psykiatri 40.430 40.430 40.430 40.430 

Psyk. -aflastning § 84 70 70 70 70 

Psyk. støtte § 85 9.901 9.901 9.901 9.901 

Psyk. længerevarende botilbud § 108 19.765 19.765 19.765 19.765 

Psyk. midlertidige botilbud § 107 8.527 8.527 8.527 8.527 

Psyk. beskyttet besk. § 103 1.023 1.023 1.023 1.023 

Psyk. -akt.- og samværstilbud § 104 1.145 1.145 1.145 1.145 

Myndighed Handicap 139.628 139.628 139.628 139.628 

Handicap - aflastning § 84 90 90 90 90 

Handicap - støtte § 85 68.150 68.150 68.150 68.150 

Handicap -l ængerev.botilbud § 108 21.087 21.087 21.087 21.087 

Handicap -midlert. botilbud § 107 19.527 19.527 19.527 19.527 

Handicap-besk. beskæftigelse § 103 12.110 12.110 12.110 12.110 

Handicap- akt.- og samv.tilbud § 104 16.992 16.992 16.992 16.992 

Merudg. voksne nedsat funk.evne SEL §100 1.672 1.672 1.672 1.672 

Handicap-Ledsageordninger §97 1.654 1.654 1.654 1.654 

Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere § 96 5.573 5.573 5.573 5.573 

Tilbuddene i Aars -2.759 -3.259 -3.259 -3.259 

Tilbuddene i Aalestrup -2.301 -2.301 -2.301 -2.301 

Tilbuddene i Løgstør -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 

BV Vesthimmerland -4.129 -4.129 -4.129 -4.129 

Socialpsykiatrien 12.255 12.255 12.255 12.255 

I alt 193.773 193.273 193.240 193.240 

 
 
Generelt for området skal bemærkes, at takstberegningerne hviler på fællesaftale indgået mellem 
de 11 kommuner og Region Nordjylland. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større 
end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder i taksterne en overheadprocent på 7 %, som 
anvendes til etablering af de grundlæggende/fælles administrative opgaver. 
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I nedenstående tabel er vist pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra hhv. 

Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner. 

 

    
 Budget 

2018 
  Budget 

2019 
 

   
Plads-

norm. i alt Egne 
Andre 

kommuner 
Plads-

norm. i alt Egne 
Andre 

kommuner 

Bofællesskaber             

Hobrovej 6 6 0 6 6 0 

Dyrskuevej 8 7 1 8 6 2 

Bofællesskabet Møllersgaard 16 5 11 16 5 11 

Byen i Byen - bofællesskaberne i Aalestrup 24 9 15 24 12 12 

Byen i Byen - Borgergade 23 – projekt 
1
 5 2 3 5 2 3 

Bofællesskabet Øster Boulevard 10 9 1 10 9 1 

Bofællesskabet Bøgevej  36 21 15 36 22 14 

Bofællesskabet Rosengaarden 16 10 6 16 10 6 

Bofællesskabet Svalegangen 11 11 0 11 11 0 

Bofællesskabet Solkrogen 11 9 2 11 11 0 

Pladstal i alt  143 89 54 143 94 49 

           

Længerevarende botilbud (§ 108)          

Boformen Østermarken 8-10 14 11 3 14 12 2 

Pladstal i alt 14 11 3 14 12 2 

           

Midlertidige botilbud (§ 107)          

Støttecenter Aars 
2
 10 10    10 10  

           

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)          

BV Løgstør 70 45 25 70 46 24 

BV Aars 30 26 4 30 27 3 

Pladstal i alt 100 71 29 100 73 27 

           

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)          

A-Huset 22 15 7 22 20 2 

Aktivitet Løgstør (BV) 23 9 14 23 11 12 

Aktivitet Aalestrup 43 24 19 43 24 19 

Pladstal i alt  88 48 40 88 55 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere. 

2
 Støttecentret er beregnet på baggrund af 10 borgere. Alle pladserne benyttes af Vesthimmerlands Kommune. 
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2.1 Fælles handicapafdeling 

Budgettet vedrører fællesudgifter til bl.a. områdets fælles It-system, fælles tværgående 
uddannelse, udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere og juristbistand 
til domfældte borgere. 
 
Derudover indeholder budgettet en restpulje på 75.000 kr. til ferieledsagelse til borgere, der bor i et 
botilbud i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Som en del af satspuljen for 2017-2020 er der afsat 17 mio. kr. til indfasning af fast tilknyttede 
læger på længerevarende botilbud rettet mod psykiatrien (SEL § 108). I budget 2019 samt 
overslagsår 2020 er der afsat 33.000 kr. Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er der er ikke 
afsat budget i overslagsårene 2021-2022. KL, PLO, Staten og Danske Regioner har indgået en 
aftale, som skal sikre en implementering af faste læger på længerevarende botilbud i lighed med 
faste læger på plejecentre. Ordningen indebærer, at beboerne får tilbudt en læge med relevant 
uddannelse, som er fast knyttet til botilbuddet. Ordningen ændrer ikke på, at der fortsat er frit 
lægevalg, herunder at beboere kan beholde den læge, som de havde, før de flyttede til et 
længerevarende botilbud.  
 
 

2.2 Myndighed 

2.2.2 Terapeutteam samt øvrige 

Terapeutteamet leverer fysio- og ergoterapeutydelser til borgere i beskæftigelse- og aktivitets-
tilbud. Derudover er der afsat budget til bl.a. administrativ medarbejder. 
 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er budgettet forhøjet med:  
 

 7.000 kr. vedrørende kommunernes administration forbundet med betaling til regionerne 
vedrørende for særlige pladser på psykiatrisk afdeling. 

 

2.2.3 Myndighed psykiatri og handicap 

Budgettet for 2019 udgør i alt 180,058 mio. kr. inkl. budget til statsrefusion på i alt -10,906 mio. kr., 
og vedrører: 
 

 Mellemkommunale betalinger vedrørende køb af dag- og døgnpladser i andre 
kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi.  

 Intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud.  

 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne § 100 
 

Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 

 -3,0 mio. kr. jf. ”SUNrå-007 – Besparelse på myndighedsområdet”. Jf. KKR i Nordjylland er 
det besluttet, at samtlige kommuner og Region Nordjylland hver især gennemfører en 
procentbesparelse på deres rammeaftaletilbud på en sådan måde, at taksten nedsættes på 
den enkelte borger, der bor, beskæftiges, aktiveres, aflastes m.v. i et tilbud omfattet af 
rammeaftalen. Takstnedsættelsen skal i 2019 slå igennem med yderligere -0,5 % og 
fordeler sig på henholdsvis udfører- og myndighedsområdet. I forhold til 
myndighedsområdet blev der i forbindelse med Budgetaftalen for 2018 sat fokus på dyre 
enkeltsager og indlagt en besparelse på -0,5 mio. kr. I 2019 forventes der yderligere at 
kunne effektiviseres i myndighedssagsbehandlingen med et beløb på -3,0 mio. kr. 
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I nedenstående tabel er vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere 
fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på henholdsvis bo- og dagtilbud. Antal 
personer er vist for 4. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal 2018. 
 
 

Tilbud Handicap og psykiatri Antal personer 4. kvartal 2017 Antal personer 3. kvartal 2018 

Botilbud SEL §§ 85, 107 og 108    

Egne borgere i egne tilbud 130 131 

Egne borgere i øvrige tilbud 141 154 

Anden betalingskommune 52 53 

I alt 323 338 

     

Gennemsnitspriser – Psykiatri og handicap:   

0 – 500.000 kr. 259.981 265.229 

500.000 – 1 mio. kr. 720.482 719.951 

Over 1 mio. kr. 1.694.615 1.701.882 

Egne 468.304 497.330 

Andre 716.754 724.411 

   

Dagtilbud SEL§ § 103 og 104    

Egne borgere i egne tilbud 133 132 

Egne borgere i øvrige tilbud  59 63 

Anden betalingskommune 60 62 

I alt 252 257 

     

Gennemsnitspriser – Psykiatri og handicap:   

Egne 138.950 141.240 

Andre 162.524 169.187 

 
 

2.2.4 Handicap – ledsageordninger § 97 

Budgettet for 2019 er uændret i forhold til Budget 2018, og vedrører udgifter og indtægter 
vedrørende ledsageordninger for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, jf. SEL § 
97. Ledsagelse til fysisk, psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra 
kommunens ledsagerkorps eller ved, at borgeren selv antager sin ledsager. 
 
 

2.2.5 Handicap – tilskud til ansættelse af hjælpere § 96 

Budgettet vedrører udgifter til ansættelse af hjælpere § 96 og er uændret i forhold til Budget 2018. 
 
 

2.3 Tilbuddene i Aars 

Tilbuddene i Aars omfatter Bofællesskaberne Østreboulevard, Hobrovej samt Dyrskuevej, 
Boformen Østermarken samt A-Huset.  
 
Det samlede budget for 2019 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud. 
 



90 
 

Jf. Budgetaftalen 2019 er Boformen Østermarken samt A-Huset, der er tilbud under rammeaftalen, 
reduceret med deres andel af: 
 

 ”SUNrå-009 – Procentbesparelse på rammeaftaletilbud” - en samlet besparelse på i alt -0,3 
mio. kr., henholdsvis -67.000 kr. vedrørende Boformen Østermarken og -29.000 kr. 
vedrørende A-Huset. Jf. KKR i Nordjylland er det besluttet, at samtlige kommuner og 
Region Nordjylland hver især gennemfører en procentbesparelse på deres rammeaftale-
tilbud på en sådan måde, at taksten nedsættes på den enkelte borger, der bor, 
beskæftiges, aktiveres, aflastes m.v. i et tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstnedsættelse 
skal i 2019 slå igennem med yderligere -0,5 % og fordeler sig på henholdsvis udfører- og 
myndighedsområdet. 

Derudover er overslagsårene 2020-2022 reduceret jf. Budgetaftalen 2019 med -0,5 mio. kr. jf. 
”SUNan-109 – Sammenbygning af Østermarken 8-10”, der er en afledt driftsbesparelse. 
Østermarken 8 og 10 er 2 mindre boenheder med henholdsvis 6 og 8 beboere. Størrelsen i sig 
selv udfordrer driften og sammenbygning af de to boenheder medfører, at der kan driftes betydeligt 
billigere end i dag. 

 

2.4 Tilbuddene i Aalestrup 

Byen i Byen omfatter Bofællesskaberne i Aalestrup, Borgergade 23 samt Bofællesskabet 
Rosengaarden. 
 
Det samlede budget for 2019 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er Bofællesskaberne i Aalestrup, der er et tilbud under rammeaftalen, 
reduceret med deres andel af: 
 

 ”SUNrå-009 – Procentbesparelse på rammeaftaletilbud” – en samlet besparelse på i alt      
-0,3 mio. kr., hvoraf -106.000 kr. vedrører Bofællesskaberne i Aalestrup. Jf. KKR i 
Nordjylland er det besluttet, at samtlige kommuner og Region Nordjylland hver især 
gennemfører en procentbesparelse på deres rammeaftaletilbud på en sådan måde, at 
taksten nedsættes på den enkelte borger, der bor, beskæftiges, aktiveres, aflastes m.v. i et 
tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstnedsættelsen skal i 2019 slå igennem med yderligere   
-0,5 % og fordeler sig på henholdsvis udfører- og myndighedsområdet. 

 

2.5 Tilbuddene i Løgstør 

Tilbuddene i Løgstør omfatter Bofællesskaberne Bøgevej og Møllers Gaard. 
 
Det samlede budget for 2019 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er Bofællesskabet Bøgevej reduceret med: 
 

 -0,5 mio. kr. jf. ”SUNrå-008 – Tilbuddene i Løgstør, procentbesparelse på rammeaftale-
tilbud”. Jf. KKR i Nordjylland er det besluttet, at samtlige kommuner og Region Nordjylland 
hver især gennemfører en procentbesparelse på deres rammeaftaletilbud på en sådan 
måde, at taksten nedsættes på den enkelte borger, der bor, beskæftiges, aktiveres, 
aflastes m.v. i et tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstnedsættelsen skal i 2019 slå 
igennem med yderligere -0,5 % og fordeler sig på henholdsvis udfører- og myndigheds-
området. For så vidt angår Tilbuddene i Løgstør vil der samlet for tilbuddene kunne 
realiseres en besparelse på -0,5 mio. kr., hvor -0,2 mio. kr. henføres til Bofællesskab 
Bøgevejs (HUS A, B og C) andel af %-besparelsen på rammeaftaletilbud og -0,3 mio. kr. en 
effektivisering i forbindelse med ”Projekt 2-1 forflytning”. 
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2.6 BV Vesthimmerland 

BV Vesthimmerland omfatter kommunens beskæftigelsestilbud, jf. SEL § 103 samt kommunens 
aktivitetstilbud, jf. SEL § 104. Tilbuddene er beliggende i Løgstør, Aars samt Aalestrup. Derudover 
er der afsat budget til Teknisk Service (pedelfunktion) dækkende hovedparten af de kommunale 
bygninger på psykiatri- og handicapområdet.  
 
I forhold til budget 2018 er budgettet tillagt 2.000 kr., som vedrører justering af BV Vesthimmer-
land’s udgifter til Rengøringsenheden. 
 
Jf. Budgetaftalen 2018 er BV Løgstør samt BV Aalestrup, der er tilbud under rammeaftalen, 
reduceret med deres andel af 
 

 ”SUNrå-009 – Procentbesparelse på rammeaftaletilbud” – en samlet besparelse på i alt      
-0,3 mio. kr., henholdsvis -47.000 kr. vedrørende BV Løgstør beskæftigelse, -34.000 kr. 
vedrørende BV Aalestrup samt -16.000 kr. vedrørende BV Løgstør aktivitet. Jf. KKR i 
Nordjylland er det besluttet, at samtlige kommuner og Region Nordjylland hver især 
gennemfører en procentbesparelse på deres rammeaftaletilbud på en sådan måde, at 
taksten nedsættes på den enkelte borger, der bor, beskæftiges, aktiveres, aflastes m.v. i et 
tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstnedsættelsen skal i 2019 slå igennem med yderligere 
-0,5 % og fordeler sig på henholdsvis udfører- og myndighedsområdet. 
 

2.7 Socialpsykiatrien 

Det samlede budget dækker udgifter til: 
 

 Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende, der dækker hjælp efter SEL § 85 
(bostøtte) samt § 99 støtte- og kontaktperson. 

 Hjemmevejledning § 85. Kommunens hjemmevejlederkorps yder hjemmevejledning til 
selvstændigt boende udviklingshæmmede borgere. 

 Støttecentret i Aars. 

 Bofællesskaberne Solkrogen og Svalegangen. 
 
Socialpsykiatrien flytter primo 2019 til Kimbrerparken i Aars. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2019 reduceret med: 

 -0,5 mio. kr. jf. ”SUNrå-010 – Besparelse på Udviklingsafdelingen”. Besparelsen kan 
henføres til regnskabserfaringer sammenholdt med, at et mål er, at flere borgere får støtte i 
eget hjem i stedet for et døgntilbud. 

  
I nedenstående tabel er vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere 
fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal 
personer er vist for 4. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal 2018. 
 
 

Bostøtte handicap Antal personer 4. kvartal 2017 Antal personer 3. kvartal 2018 

Antal brugere 104 96 

Gennemsnitlig visiteret tid pr måned pr borger 4,16 4,17 

Bostøtte psykiatri Antal personer 4. kvartal 2017 Antal personer 3. kvartal 2018 

Antal brugere 97 78 

Gennemsnitlig visiteret tid pr måned pr borger 4,66 4,41 
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3. Politikområde – Pleje og seniorservice 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 292.686 292.412 292.344 292.344 

Pleje og seniorservice 292.686 292.412 292.344 292.344 

Teknisk Service 1.419 1.419 1.419 1.419 

Fælles pleje og seniorservice 5.579 5.579 5.511 5.511 

Hjemme- og sygepleje 102.414 102.414 102.414 102.414 

Plejecentre/dagcentre 150.114 149.978 149.978 149.978 

Røde Kors Hjemmet 15.420 15.420 15.420 15.420 

Udviklingsafdelingen for pleje- og sen. 14.205 14.067 14.067 14.067 

Drift af biler 3.536 3.536 3.536 3.536 

I alt 292.686 292.412 292.344 292.344 

 

3.1 Teknisk service 

Budgettet vedrører pedelfunktionen, som leverer pedelydelser til hjemmeplejen, bildrift m.v. samt 
pedeldrift på plejecentrene eksklusiv den andel, som vedrører boligdelen. 
 
 

3.2 Fælles pleje- og seniorservice 

3.2.1 Fællesadministration for pleje og seniorservice samt fælles dag- og 
aktivitetstilbud 

Budgettet vedrører ekstraordinære løn samt øvrige driftsudgifter til henholdsvis den kommunale 
hjemmepleje, plejecentre og dagtilbud. 
 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er budgettet tilført: 
 

 0,300 mio. kr. vedrørende aflastning af pårørende. Med finansloven for 2018 er der afsat 60 
mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med 
aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, 
hvordan kommunen understøtter de pårørende. 

 0,350 mio. kr. vedrørende en værdig død. Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. 
årligt fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død 
for den ældre. 

 
I overslagsårene 2021-2022 er budgettet jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 reduceret med 
68.000 kr. vedrørende forbedret tandsundhed for de svageste ældre. Med satspuljeaftalen for 
2017-2020 var der afsat 40 mio. kr. i perioden 2017-2020 (en 4-årig bevilling) til at forbedre 
tandsundheden blandt de svagest ældre. Initiativet bestod af flere delelementer herunder generel 
information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres 
tandsundhed, udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner og instruktion i, hvordan 
plejepersonalet bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. 
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Jf. Budgetaftalen for 2019 er budgettet tilført: 

 1,250 mio. kr. jf. ”SUNdr-007 – Klippekortsordning til plejehjemsbeboere”. I aftalen om 
Finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til klippekort til ekstra 
hjælp til ældre plejehjemsbeboere svarende til 2,463 mio. kr. årligt til Vesthimmerlands 
Kommune. I 2017 og 2018 er midlerne fordelt mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen 
og fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Vesthimmerlands 
Kommune har anvendt projektmidler til personkredsen, som har ophold i almene pleje-
boliger, Servicelovens § 192 samt friplejeboliger, alle fortrinsvis for ældre. 
 
 

3.3 Hjemme- og sygepleje 

Budgettet dækker driftsudgifter til: 
 

 Den kommunale hjemmepleje, som leverer personlig hjælp og pleje eller støtte til 
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. SEL § 83. 

 Hjemmesygeplejen, som er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens 
Vejledning om hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen udfører, planlægger, leder og 
formidler og udvikler sygeplejen og medvirker ved sammenhængende borger- og 
patientforløb. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme 
sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har 
behov for det. Hjemmesygepleje ydes til alle patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller 
kronisk sygdom uanset boform. Sygepleje er gratis, og sygeplejen modtager 
henvisninger fra den kommunale hjemmepleje, plejecentre, læger, speciallæger, 
sygehuse, samarbejdspartnere samt henvendelser fra borgere og pårørende. 

 
Kommunens hjemme- og sygepleje er opdelt i 4 distrikter, en natgruppe samt et rengøringsteam. 
Der er etableret sygeplejeklinikker i alle 4 distrikter. 
 

 Hjemme- og sygeplejen i Løgstør. 

 Hjemme- og sygeplejen i Farsø. 

 Hjemme- og sygeplejen i Aars. 

 Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup. 

 Hjemme- og sygepleje – nat. 

 Rengøringsteam. 
 
Rengøringsteamet er ledelses- og regnskabsmæssigt forankret under Hjemme- og sygeplejen i 
Farsø. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 
 

 -1,0 mio. kr. jf. ”SUNdr-004 - Hjemme- og sygepleje”, som effektueres både inden for 
service- og sundhedslovsydelserne. Bl.a. ved øget brug af sygeplejeklinikker, idet der 
stilles øget krav til borgerne i forhold til, at de får ydelser leveret i klinik i stedet for 
besøg i eget hjem. Dette giver mulighed for, at der kan planlægges med en højere 
frekvens. Endvidere vil leverance af ydelser på indrettede klinikker give mulighed for 
styrkelse af den kliniske sikkerhed (hygiejne m.v.) samt arbejdsmiljømæssige fordele 
for medarbejdere. 
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De enkelte distrikters budgetterede visiterede timer til personlig og praktisk hjælp samt delegerede 
sygeplejeydelser 2019 fremgår af nedenstående tabel. 
 
 

  Timer  

Hjemmeplejen Farsø 29.904 

Hjemmeplejen Løgstør 51.049 

Hjemmeplejen Aalestrup 29.304 

Hjemmeplejen Aars 54.910 

Rengøringsteamet 5.238 

 
 
Nedenfor fremgår udviklingen i hhv. 4. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018 i de:  
 

 Visiterede timer leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje og private leverandør. 

 Aldersfordeling. 

 Visiterede timer – SUL § 138, leveret af sygeplejen. 
 
 

Kommunal hjemmepleje og privat leverandør  Antal timer 4. kvartal 2017 
Antal timer 3. kvartal 2018 

 (ultimo august) 

Samlet antal visiterede timer fordelt på typer   

Personlig hjælp 2.034 2.154 

Praktisk hjælp 803 828 

Delegerede sygeplejeindsatser § 138 1.150 1.207 

Øvrige 115 49 

I alt 4.101 4.238 

Privat leverandørs andel 20,80 % 21,9 % 

Antal borgere - aldersfordeling Antal borgere 4. kvartal 2017 
Antal borgere 3. kvartal 2018 

(ultimo august) 

0-64 183 177 

65-79 405 403 

80+ 653 626 

Antal borgere i alt  1.241 1.206 

Gennemsnitlig timer pr. borger 3,30 3,51 

Sygeplejen  Antal personer 4. kvartal 2017 
Antal personer 3. kvartal 2018 

(ultimo august) 

Samlet antal visiterede timer   

Timer 335 327 

Antal borgere 572 563 

Gennemsnitlig timer pr. borger 0,59 0,58 
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3.4 Plejecentre, dagcentre og daghjem 

Budgettet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt 2 daghjem. Den vejledende 
visitationsgrænse for tildeling af somatisk plejebolig er 15 timers ugentlig hjemmepleje.  
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 
 

 -2,5 mio. kr. jf. ”SUNrå-005 – Ældreområdet – plejecentre”, der er udmøntet på de 
kommunale somatiske pladser. 

 
I tabellen nedenfor er vist pladsnormeringen på de enkelte plejecentre inkl. Røde Kors Hjemmet 
 
 

  

Somatiske 
pladser 

Demens-
pladser 

Aflastning, 
stillestuer, 
afklarings- og 
midlertidige 
pladser 

Hjerneskade-
/akutpladser 

Rehabiliterings-
huset Kærbo 

Pladsnormering 
 i alt 

Østermarken 39 20 
 

    59 

Solvang 56   7     63 

Bøgely 48 
 

4     52 

Kærbo 7 14 3     24 

Højgaarden 55 14 5 8/2   84 

Søndervang 24   3     27 

Aaglimt 40 11 2     53 

Røde Kors 37   1     38 

Rehabiliteringshuset         8 8 

Pladstal i alt 306 59 25 10 8 408 

 
 

I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis 4. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018. Det 
skal bemærkes, at midlertidige og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om et 
øjebliksbillede. 
 

Ledige boliger  Antal boliger 4. kvartal 2017 
Antal boliger 3. kvartal 2018 

(pr. 18/9-18) 

Somatiske   

Østermarken 
 

3 

Solvang 2 6 

Bøgely 3 1 

Kærbo 1 3 

Højgaarden 2 0 

Søndervang 2 2 

Aaglimt 2 2 

Røde Kors Hjemmet 8 2 

Antal somatiske boliger i alt  20 19 

Hjerneskadeboliger 
  

Højgaarden 0 0 

Demens   

Østermarken 3 1 

Kærbo 1  

Antal demensboliger i alt 4 1 
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I 3. kvartal 2018 var der i alt 4 borgere på venteliste til plejebolig alle til plejebolig i Vesthimmer-
lands Kommune. 
 
I nedenstående tabel fremgår henholdsvis beboernes gennemsnitsalder og liggetid i en i plejebolig. 
 
 

   4. kvartal 2017 
3. kvartal 2018 
(pr. 18/9-18) 

Gennemsnitsalder beboere 85,14 84,87 

Gennemsnits liggetid – år 3,42 3,14 

 
 
I nedenstående tabel fremgår belægningsprocent samt de gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. 
borger henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2017 samt 3. kvartal 2018 for så vidt angår 
Rehabiliteringshuset Vesthimmerland. 
 
 

 
4. kvartal 2017 

3. kvartal 2018 
(pr. 18/9-18) 

Belægningsprocent 82,3 62 

Gnsn. Indlæggelsesdage pr. borger 23,3 18,2 

 
 

3.5 Røde Kors Hjemmet 

Røde Kors hjemmets 37 pladser indgår i driftsoverenskomsten med Vesthimmerlands Kommune.  
Budgettet vedrører drift af Røde Kors Hjemmets 37 pladser, hvilke indgår i kommunens grundlag 
for overholdelse af 2 måneders garantien for plejepladser. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 

 

 -0,250 mio. kr. jf. ”SUNrå-006 – Rammebesparelse Røde Kors Hjemmet”  
 

Reduktionen skal ses som en konsekvens af, at Røde Kors Hjemmet ikke er inkluderet i ”SUNrå-
005 – Ældreområdet - plejecentre”, idet Røde Kors Hjemmet ikke er en del af den godkendte 
tildelingsmodel til plejecentrene i Vesthimmerlands Kommune, men styres efter en 
driftsoverenskomst. Rammebesparelsen er beregnet ud fra Røde Kors Hjemmets pladsnormering i 
forhold til de kommunale plejecentre. 
 
 

3.6 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice 

Budgettet dækker udgifter til:  
 

 Administration herunder bl.a. løn til funktionsleder samt uddannelseskoordinator for SOSU-
eleverne. 

 Specialistsygeplejen. 

 Demenskoordinatorer. 

 Lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. 
KKR-aftalen. 

 

3.7 Drift af biler 

Budgettet vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. 
I 2018 er der indkøbt 30 nye biler, hvor der sker intern afregning af afdrag. De resterende 30 biler, 
som er leaset, forventes udskiftet i 2020. 
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4. Politikområde – Andet 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning -20.368 -20.368 -20.368 -20.368 

Projekter og ejendomme -20.368 -20.368 -20.368 -20.368 

Team Ejendomme og Bolig -20.368 -20.368 -20.368 -20.368 

Sundheds- og Kulturforvaltning 150.121 150.104 150.103 150.103 

Fællesfunktioner 5.753 5.746 5.745 5.745 

Ledelsessekretariatet 3.363 3.363 3.363 3.363 

Fællesudgifter og indtægter 2.295 2.295 2.295 2.295 

Patientklagenævn 95 88 87 87 

Forebyggelse og Myndighed 144.183 144.173 144.173 144.173 

Fælles Forebyggelse og Myndighed 144.183 144.173 144.173 144.173 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 141.228 141.218 141.218 141.218 

Almen praksis (lægeaftaler) 2.530 2.530 2.530 2.530 

Hospice 386 386 386 386 

Færdigbehandlede 40 40 40 40 

Pleje og seniorservice 186 186 186 186 

Aktivitetscentre 186 186 186 186 

I alt 129.753 129.736 129.735 129.735 

 
 

4.1 Teknik- og Økonomiforvaltningen 

4.1.1 Projekter og ejendomme 

Budgettet vedrører driftsudgifter og indtægter vedrørende 465 ældre- og plejeboliger, 30 
aflastningsboliger og 4 udlejningsboliger. 
 
Huslejen i den enkelte afdeling beregnes efter balancelejeprincippet. Huslejeindtægten skal dække 
afdelingens driftsomkostninger til lån, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og henlæggelser til bl.a. 
periodiske/planlagte udskiftninger og udgifter ved fraflytning. Udgifterne til renter, afdrag og 
henlæggelser er placeret på henholdsvis hovedkonto 770, 887 og 859. 

           
Fra ”Fælles udgifter” dækkes omkostninger til lejetab for både kommunens og boligforeningernes 
ældreboliger. 
 
 

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen 

4.2.1 Fællesfunktioner 

4.2.1.1 Ledelsessekretariatet 

Budgettet vedrører hovedsagelig lønudgifter til bl.a. projektmedarbejdere i Ledelsessekretariatet, 
som løser opgaver på tværs i forvaltningen. 
 
Endvidere er budgettet i forhold til 2018 tilrettet som konsekvens af flytning af arbejdsopgaver 
mellem afdelingerne i forvaltningen bl.a. i forhold til arbejdsmiljøarbejde, uddannelseskoordinator 
for SOSU-eleverne m.v. 
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Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2019 er budgettet tilført:  
 

 39.000 kr. vedrørende Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 
inhabile. Med loven indføres regler, hvorved det bliver tilladt at tvangsbehandle varigt 
inhabile somatiske patienter over 15 år. Loven skal sikre muligheden for at behandle 
patienter som på grund af deres mentale tilstand ikke formår at forholde sig 
fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile medfører merudgifter for kommunerne til følgende tre 
elementer: indberetning, protokolføring og klagesagsbehandling. Det samlede beløb, som 
kommunerne kompenseres med udgør 5,9 mio. kr. 

 0,142 mio. kr. vedrørende forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Det er 
aftalt, at kommunerne kompenseres med 10,8 mio. kr. i 2018 og 22. mio. kr. fra 2019 og 
frem. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner, 2) 
Krav om bankgaranti, 3) Krav om egnethedskriterier – gæld og indsendelse af regnskaber, 
4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang 
årligt. Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til 
bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig 
genberegning af afregningspriser. 

 10.000 kr. vedrørende Styrket tilsyn på ældreområdet. Med lovændringen skal Styrelsen for 
Patientsikkerhed i en forsøgsperiode fra 1. juli 2018 til 31. december 2021 føre et 
risikobaseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje efter Servicelovens §§83-87 
på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Tilsynet omfatter både 
kommunale og private enheder. Kompensationen dækker den tid, kommunerne skal 
anvende på at deltage i tilsynet samt indsendelse af oplysninger forud for tilsynet og upload 
af tilsynsrapport til kommunens hjemmeside efterfølgende. 

 

4.2.1.2 Fællesudgifter og indtægter 

Budgettet dækker driftsudgifter til:  
 

 Drift af omsorgssystem. 

 Udgifter i forbindelse med tilsyn. 

 Tolkebistand. 
 

4.2.1.3 Patientklagenævn 

Budgettet vedrører udgifter til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og er jf. Lov- og cirkulære-
programmet for 2019 i overslagsårene 2021-2022 reduceret med -1.000 kr., der vedrører den 
marginale ændring på udgiftsprofilen. 
 
 

4.2.2 Forebyggelse og Myndighed 

4.2.2.1 Fælles Forebyggelse og Myndighed 

4.2.2.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Budgettet fordeler sig til stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri samt 
praksissektoren (sygesikring) og dækker den kommunale medfinansiering af regionale 
sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse og 
ambulant behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen 
praksis. 

 
Da det er de praktiserende læger og det regionale sundhedsvæsen, der er henvisende myndighed, 
er den kommunale økonomi direkte afhængig af sundhedspolitiske beslutninger på regionsniveau. 
Udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) fastlægges i økonomiaftalen mellem KL 
og regeringen. 
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Fra 2017 blev beregningen af medfinansieringen ændret, således at der afregnes for et samlet 
indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalingen af 
merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter tilbageføres til 
kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra den marginale 
aktivitetsbestemte finansiering af regionerne. 
 
Afregningen er ændret i forhold til ,at den fra 2018 er aldersdifferentieret. Dette betyder, at de 
aldersgrupper, hvor der er det største kommunale incitament til at yde forebyggelse og forebygge 
indlæggelser har den største %-vise medfinansiering (0-2 årige samt de 65+ årige). 
 
Aftalesummen er fordelt med en nøgle svarende til det datagrundlag, som blev anvendt i 
forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2019. Kilderne er således Landspatientregistret og 
Sygesikringsregistret baseret på den indberettede aktivitet for 2017.  For Vesthimmerlands 
Kommune er den samlede udgift i 2019 beregnet til 145,756 mio. kr. Jf. Økonomiudvalget den 12. 
september 2018 er de forventede udgifter nedjusteret til 141,226 mio. kr. 
 
Derudover er budgettet jf. Lov- og cirkulæreprogrammet tilført 3.000 kr., som er en regulering 
vedrørende midler afsat til tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte 
persongrupper samt tilskud til fodterapi i praksissektoren. 
 

4.2.2.1.2 Lægeaftaler 

Budgettet skal dække udgifterne i forbindelse med udrulning af lægeaftaler. 
 

4.2.2.1.3 Hospice 

Budgettet dækker kommunens udgifter til borgere, der har ophold på hospice. 
 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2019 er budgettet tilført: 
 

 0,120 mio. kr. vedrørende ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem 
regionsråd og selvejende hospicer. I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til 
etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Oprettelsen af de nye 
hospicepladser har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan, således at alle 42 
pladser først var endelig etableret i 2017. Idet hospicepladserne nu er endelig etableret, 
lægges midlerne over i bloktilskuddet med den endelige profil. På denne baggrund 
kompenseres kommunerne med 18,4 mio. kr. fra 2018 og frem. 

 

4.2.2.1.4 Færdigbehandlede patienter 

Budgettet dækker plejetakst for færdigbehandlede patienter. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er budgettet reduceret med: 
 

 -0,3 mio. kr. jf. ”SUNrå-002 – Besparelse på færdigbehandlede”, som konsekvens af 
regnskabserfaringer. 

 
 

4.2.3 Pleje- og seniorservice 

4.2.3.1 Aktivitetscentre 

Budgettet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscenter i Overlade, Klubben Østergade i 

Løgstør, Aktivitetscenter Bymidten i Aars samt Farsø Pensionistklub. 
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6. Politikområde – Værdighedsmidler 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Vesthimmerlands Kommune 0    

Sundheds- og Kulturforvaltning 0    

Pleje og seniorservice 0    

Fælles pleje og seniorservice 0    

   Værdighedspuljen – udgift 8.000    

   Værdighedspuljen – indtægt -8.000    

I alt – netto 0    

 
 
Vesthimmerland kommunes tilskud til en mere værdig ældrepleje udgør i 2019 8 mio. kr. 
Forvaltningens redegørelse for anvendelse af 2019 midlerne er godkendt i henholdsvis Ældreråd 
og Sundhedsudvalget. Midlerne anvendes på en lang række projekter under Forebyggelse og 
Myndighed samt Pleje og Seniorservice, hvor nogle projekter er en fortsættelse fra tidligere år, og 
hvor andre først bliver startet op i løbet af 2019. 
 
I 2019 er der blandt andet afsat midler til følgende nye projekter:  
 

 Ansættelse af velfærdsteknologisk fagperson. 

 Ansættelse af sundhedsfaglig medarbejder.  

 Ansættelse sundhedsfaglige medarbejdere i de 4 hjemmeplejedistrikter. 

 Ansættelse af sygeplejefaglig medarbejder. 

 Forløb med kompetenceudvikling på demensområdet. 
 
2019 er sidste år hvor værdighedsmidlerne bliver udbetalt som projektmidler. Fra og med budget 
2020 bliver værdighedsmidlerne en del af kommunernes bloktilskud. 
 
 

6.1 Forebyggelse og Myndighed 

6.1.1 Sundhedscentret 

Projekt motion til demensramte, er en fortsættelse af projektet fra 2017. Formålet med projektet er, 
at borgere med demens i en tidlig fase kan få bedre funktionsevne, bevægelighed og kondition, 
såvel som støtte identitetsfølelsen. Der afsættes midler til personaletimer. 
 
 

6.2 Pleje og Seniorservice 

6.2.1 Fælles pleje og seniorservice 

Projekt trådløs temperaturovervågning og egenkontrol af fødevarer er en fortsættelse fra tidligere 
år, hvor ThermIT’s og Anticimex’s trådløse temperaturovervågning er udbredt til alle plejecentrene i 
Vesthimmerlands kommune. 
 
Projekt rehabiliterende døgntilbud er en fortsættelse fra tidligere år. Der er afsat lønmidler til 
ansættelse af 3 fysio- eller ergoterapeuter. 
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Projekt sundhedsfaglig koordinator med fokus på rehabilitering er ligeledes en fortsættelse fra 
tidligere år. Projektet skal blandt andet være medvirkende til at optimere samarbejdet mellem 
hjemme- og sygeplejen og visitationen. Ligeledes skal funktionen sikre, at det rehabiliterende 
døgntilbud hele tiden matcher de sundhedsmæssige udfordringer, som de visiterede borgere 
kommer med. 
 
I løbet af 2018 er der iværksat projekter vedrørende demens fagperson, fokus på rehabilitering 
samt diabetessygeplejerske. Der er afsat lønmidler til ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i hvert 
af projekterne. Alle 3 projekter fortsætter i 2019. 
 
I 2019 etableres projekt med ansættelse af velfærdsteknologisk fagperson med erfaring indenfor 
velfærdsteknologi og hjælpemidler. Medarbejderens funktion bliver at afdække, afprøve og støtte 
implementeringen af relevante velfærdsteknologier og hjælpemidler. Der er reserveret lønmidler til 
ansættelse af 1 fuldtids medarbejder. 
 
I 2019 ansættes der en sundhedsfaglig medarbejder til at understøtte kontinuitet og sammen-
hængende forløb for borgere, der udskrives fra Rehabiliteringshuset/døgntilbud til eget hjem. Der 
er reserveret lønmidler til ansættelse af 1 fuldtids medarbejder. 
 
I 2019 ansættes der en sundhedsfaglig medarbejder i kommunens 4 hjemmeplejedistrikter. Den 
sundhedsfaglige medarbejder får til opgave at løfte opgaven i forhold til ”hverdagsrehabilitering” 
mv. Der reserveres lønmidler til ansættelse af 4 medarbejdere. 
 
I 2019 ansættes en sygeplejefaglig medarbejder til understøttelse af intern forløbskoordination i 
forhold til borgere, der er visiteret til sygepleje/sundhedslovsydelser. Der reserveres lønmidler til 
ansættelse af 1 fuldtidsmedarbejder. 
 
Den endelig organisatoriske placering af projekterne er endnu ikke endelig afklaret. 
 
 

6.2.2 Udviklingsafdeling for pleje- og seniorservice 

I 2019 igangsættes der kompetenceudvikling inden for demensområdet. Målet er at få 50 
medarbejdere igennem et 4 ugers uddannelsesforløb inden for neuropædagogik og 
neuropsykologi. 
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7. Politikområde – Projekter 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Vesthimmerlands Kommune 0 0 0 0 

Sundheds- og Kulturforvaltning 0 0 0 0 

Forebyggelse og Myndighed 0 0 0 0 

Sundhedscentret 0 0 0 0 

Borger sundhed 0 0 0 0 

Projekt styrket rekruttering – udgift 0 750 0 0 

Projekt styrket rekruttering – indtægt 0 -750 0 0 

Projekt Bevæg dig for livet – udgift 0 63 0 0 

Projekt Bevæg dig for livet - indtægt 0 -63 0 0 

Psykiatri- og handicapafdelingen 0 0 0 0 

Fælles handicapafdeling 0 0 0 0 

Projekt Samsund 0 1.155 0 0 

Projekt Samsund 0 -1.155 0 0 

Pleje og seniorservice 0 0 0 0 

Fælles pleje og seniorservice 0 0 0 0 

Projekt bedre bemanding - udgift 0 
 

7.704 
                      

3.852  
                      

3.852  

Projekt bedre bemanding - indtægt 0 
 

-7.704 
                   

   -3.852  
              

 -3.852  

I alt - netto 0 0 0 0 

 
 

7.1 Forebyggelse og Myndighed 

7.1.1 Sundhedscentret 

7.1.1.1 Projekt styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud. 

I forbindelse med satspuljen på Sundheds- og Ældreområdet 2016-2019 er der udbudt en 
ansøgningspulje til opsporing af borgere i 40-60 års alderen i forhold til begyndende sygdom og 
rekruttere til kommunale sundhedstilbud. Vesthimmerlands kommune har fået tilsagn om støtte 
med 2,0 mio. kr. til projektet. Projektperioden løber fra den 1/8 2017 – 31/7 2020. Projektmidlerne 
skal blandt andet anvendes til projektledelse, rekrutteringsindsatser, markedsføring, udvikling af 
sundhedsfremmetilbud og udvidelse af kapacitet på nuværende tilbud. 
 
 

7.2 Psykiatri- og handicap 

7.2.1 Fælles handicapafdeling 

7.2.1.1 Projekt Samsund (videreudvikling og styrkelse af den tværgående 
sundhedsindsats målrettet udsatte borgere på psykiatriområdet i Vesthimmerlands 
kommune) 

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje på 200 mio. kr. vedrørende videreudvikling og styrkelse af 
indsatser i kommunerne med særlig fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.  
 
Formålet er, at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats blandt andet med det 
formål, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. 
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Vesthimmerlands kommune ønsker med projektet at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale 
sundhedsindsats overfor målgruppen. Der er tale om et tværgående samarbejde mellem 
områderne Psykiatri- og handicap samt Pleje og seniorservice. Vesthimmerlands kommune har 
modtaget tilsagn om støtte med 2,206 mio. kr. til projektet. 
 
Projektperioden løber fra den 22. december 2017 – 31. december 2019. 
 
 

7.3 Pleje og Seniorservice 

7.3.1 Fælles pleje og seniorservice 

7.3.1.1 Projekt Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud for hjemmeboende 
borgere med demens 
 
I satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 
mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en nu national demenshandleplan 
2025. Handlingsplanen opstiller 3 nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025. De 3 mål 
indebærer at: 
 

 Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. 

 Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose. 

 En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin 
blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025. 

 
Vesthimmerlands Kommune har fået tilsagn om støtte med 1,730 mio. kr. til projektet, hvor man vil 
tilbyde borgere med demens og deres pårørende mulighed for fleksibel aflastning i demensvenlige 
rammer, dækkende hele døgnet alle ugens 7 dage. Der etableres 2 demensaflastningspladser i alt, 
1 på hver af Vesthimmerlands kommunes demensdaghjem. 
 
Projektperioden løber fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2019. 
 

7.3.1.2. Projekt Fællesskabspulje - ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have 
mulighed for civilsamfundsdeltagelse 

Regeringen af satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 
afsat midler til initiativet ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have 
mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Der er afsat i alt 28,3 mio. kr. i projektperioden. Puljen har til 
formål at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere gennem tilbud om et 
fællesskabsklippekort. Klippekortet skal kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om 
de har valgt en offentlig eller privat leverandør. 
 
Vesthimmerlands kommune har modtaget tilsagn om støtte med 3.440 mio. kr. til projektet, hvor 
man vil tilbyde ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere op til årligt 50 timers ledsagelse til 
aktiviteter i det lokale foreningsliv. 
 
Projektperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021. 
 

7.3.1.3 Projekt bedre bemanding 

I aftalen om finanslov for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre 
bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne skal i videst 
muligt omfang anvendes til et løft af ældreområdet og under hensynstagen til medarbejderens 
ønsker anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af 
arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.  
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Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige 
redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem 
det generelle bloktilskud. 
 
I 2019 vil Vesthimmerlands kommune modtage 3,876 mio. kr. i tilskud til projekt bedre bemanding. 
Midlerne fordeles blandt hjemmeplejen, plejecentrene, private leverandører samt friplejehjem. 
 

7.3.1.4 Projekt etablering af direkte adgang til oplevelses- og aktivitetshave. 

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2018 afsat 28,5 mio. kr. til en demenspulje. Midlerne 
uddeles til mindre ombygninger eller ny indretning af eksisterende plejeboliger, der kan 
imødekomme særlige behov hos beboere med demens. 
 
Vesthimmerlands kommune har fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget tilsagn om støtte 
med 55.650 kr. til etablering af direkte adgang til oplevelses- og aktivitetshaven ved plejecenter 
Østermarken. Udgiften hertil afholdes i regnskab 2018, mens tilskuddet først udbetales i 2019. 
 

7.3.1.5 Projekt tryghed i egen bolig 

Regeringen har med finanslovsaftalen for 2018 afsat 28,5 mio. kr. til demenspuljen. Midlerne 
uddeles til mindre ombygninger eller ny indretning af eksisterende plejeboliger, der opfylder 
særlige behov hos beboere med demens. 
 
Vesthimmerlands kommune har fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget tilsagn om støtte 
med 746.250 kr. til indkøb og montering af ID Lock. ID Lock sikrer, at en døre til en plejecenter 
bolig kun kan åbnes af den person, der bor i boligen. ID Lock vil blive monteret i 
demensafdelingerne på plejecentrene Østermarken, Åglimt og Kærbo. Udgiften hertil afholdes i 
regnskab 2018, mens tilskuddet først udbetales i 2019. 
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Anlægsbudget 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 8.800 3.500 2.000 2.000 

Fællessekretariatet 1.400       

427 Fælles IT-system 1.400       

Forebyggelse og Myndighed 1.900 1.500     

470 Udskiftning af nødkaldsapparater 900       

504 Hjælpemiddeldepotet - Renovering 1.000 1.500     

Psykiatri- og Handicapafdelingen 2.300       

505 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars 1.900       

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 400       

Pleje og Seniorservice 3.200 2.000 2.000 2.000 

468 Renovering af plejecentre 2.000 2.000 2.000 2.000 

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 1.200       

I alt   8.000 3.500 2.000 2.000 

 
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der afsat rådighedsbeløb til anlæg med i alt 
15,500 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Det samlede beløb er fordelt som følgende: 
 

 8,000 mio. kr. i 2019. 

 3,500 mio. kr. i 2020. 

 2,000 mio. kr. i 2021.   

 2,000 mio. kr. i 2022. 
 
Der blev dermed afsat rådighedsbeløb til to igangværende anlæg og fire nye projekter, nærmere 
beskrevet nedenfor.  
 
 

7.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

7.1.1 Fællessekretariatet 

7.1.1.1 Fælles IT-system  

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat 1 mio. kr. til indkøb af nyt fælles 
fagsystem for henholdsvis Forebyggelse- og Myndighed, Pleje- og Seniorservice samt Psykiatri- 
og Handicap, idet den nuværende kontrakt med KMD på kommunens omsorgssystem udløber.  
De samlede udgifter til køb og implementering andrager 5 mio. kr. Ved Budgetaftalen for 2018 blev 
der godkendt yderligere anlægsmidler til køb og implementering af nyt fælles EOJ- system. De 
yderligere afsatte rådighedsbeløb blev fordelt med henholdsvis 800.000 kr. i 2018 og 1,400 mio. kr. 
i 2019. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev rådighedsbeløbet på 1,400 mio. kr. i 2019 
fastholdt. 
 
Det afsatte rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
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7.2.1 Forebyggelse og Myndighed 

7.2.1.1 Udskiftning af nødkaldsapparater  

Byrådet valgte ved Budgetaftalen for 2019 at afsætte 0,900 mio. kr. som rådighedsbeløb til 2019 
budgettet til udskiftning af nødkaldsapparater i Vesthimmerlands kommune. 
 
Nødkaldsapparaterne i kommunen står for udskiftning – i alt 445 stk. 
 
Igennem de seneste år er de nødkaldsapparater, som Vesthimmerlands Kommune udlåner til 
hjemmeboende borgere, blevet udskiftet løbende. Dog er nogle af apparaterne helt tilbage fra de 4 
gamle kommuner, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er 7 forskellige modeller i drift, 
hvoraf 5 er udgået af produktion. 
 
De nuværende nødkald kommunikerer via det analoge tonesignal, som forvaltningen er orienteret 
om, udfases til fordel for digitalt signal af teleselskaberne inden for de næste par år. De nuværende 
nødkald i Vesthimmerlands kommune kan ikke bruge det digitale signal. Det betyder, at det inden 
for de næste par år bliver nødvendigt at udskifte de nuværende nødkald til en nyere variant, som 
kan bruge det digitale signal. Den nye løsning medfører dog nye afledte driftsudgifter i form af 
øgede udgifter til abonnement til Sim-kort og tilkøb af softwareløsning. 
 
Det afsatte rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

7.2.2.1 Hjælpemiddeldepotet – renovering 

Jf. Budgetaftalen for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2019 og 
1,500 mio. kr. i 2020 i alt 2,500 mio. kr. til renovering af Hjælpemiddeldepotet. 
 
Midlerne afsættes til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel, 
således at Hjælpemiddeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken 
fra Regionen, såvel som at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet. 
 
Hjælpemiddeldepotet blev ved besøg af hygiejnesygeplejerske fra Region Nordjylland gjort 
opmærksom på, at de på flere punkter ikke lever op til de krav, der stilles til hygiejne ift. 
hjælpemidler. Bl.a. inden for følgende områder: 
 

 Uhensigtsmæssigheder i forhold til såvel håndteringen af som adskillelsen af rene og urene 
hjælpemidler. 

 En rulleport til depotet, som åbnes og lukkes flere gange om dagen, hvilket betyder hvirvlen 
af støv og snavs – og dermed risiko for smittespredning med mikroorganismer, der kan 
overleve i støv i længere tid. 

 
Hvad angår arbejdsmiljøvurderingen er der følgende udfordringer: 
 

 Temperaturændringer, når ovennævnte dør åbnes og lukkes. 

 Der er ikke den krævede plads imellem reolerne på depotet jf. Arbejdsloven. 

 Pladsmangel til at placere kørestole mv. på gulvet – ved placering på reol kræves 2 
medarbejdere. 

 
Det er et ønske, at de sagsbehandlende terapeuter i højere grad kan afprøve hjælpemidler med 
borgere på depotet, således disse samtidig vil kunne få afprøvet teknikker såvel som tilpasset 
hjælpemidler på stedet. Herudover er der et styrket fokus på, at borgerne selv skal hente og 
aflevere småhjælpemidler – hvor nuværende venterum ikke har en størrelse, hvor medarbejderen 
kan henholdsvis tilpasse hjælpemidlet til borgeren og give instruktion i brugen heraf. 
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7.3.1 Psykiatri- og Handicapafdelingen 

7.3.1.1 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars 

Til sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars blev der afsat 1,9 mio. kr. som rådighedsbeløb til 
2019 budgettet.  
 
Østermarken 8 og 10 er 2 mindre boenheder med henholdsvis 6 og 8 beboere. Størrelsen i sig 
selv udfordrer driften derved, at der er personaler og arbejdsopgaver, som hvis de var under 
samme tag kunne driftes betydeligt billigere end tilfældet er i dag. Skønsmæssigt anslås, at 
driftsbudgettet vil kunne nedsættes med 500.000 kr. årligt, dersom driften blev samkørt.  
 

7.3.2.1 Nye bærbare computere 

Ved Budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap 
området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye 
bærebare computere samt Ipad´s.  
 
I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystemet fra KMD til Systematic (Cura), 
blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad´s i hjemme- og 
sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og 
dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem. 
 
Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder. Rådighedsbeløbet 
anses for frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

7.4.1 Pleje og Seniorservice 

7.4.1.1 Renovering af plejecentre 

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 valgte byrådet at afsætte midler til renovering af 
kommunens plejecentre. Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og for hvert af overslagsårene.  
Ved Budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. 
for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022. 
 
I 2014/2015 blev der foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens 
plejecentre med henblik på at få klarlagt vedligeholdelsesarbejder i årene frem. Der blev oplistet 
samlede ønsker for ca. 27,5 mio. kr. På baggrund af de samlede ønsker blev der foretaget en 
prioritering af opgaverne på samtlige plejecentre. Siden gennemgangen er der opstået yderligere 
behov for renoveringer. 
 
Byrådet har med afsættelsen af midlerne tilkendegivet ønsket om bygningsvedligeholdelse af 
kommunens plejecentre. Det bemærkes i aftalen for 2018, at budgetter og ansvaret for al den 
udvendige bygningsvedligeholdelse fremover placeres under Teknik- og Økonomiforvaltningen. 
Udmøntningen sker altid i dialog med brugerne. 
 
De afsatte rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
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7.4.2.1 Nye bærbare computere 

Ved Budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap 
området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye 
bærebare computere samt Ipad´s. 
 
I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystem fra KMD til Systematic (Cura), 
blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad´s i hjemme- og 
sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og 
dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem. 
 
Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder. Rådighedsbeløbet 
anses for frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
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Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget 
 

Driftsbudget 

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører 
 

 Ydelser henhørende under Borgerservice såsom personlige tillæg, boligydelse til pensionis-
ter og boligsikring. 

 Ydelser henhørende under Jobcentret såsom sygedagpenge, fleksjob, tilbud til udlændin-
ge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner samt 
forsikrede ledige. 

 UNGVesthimmerland. 

 Asylcenter Vesthimmerland. 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 555,8 mio. kr., der fordeler sig med 731,4 mio. kr. i 
udgifter og 175,6 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Lovbestemte ydelser 643.906 -173.701 

2. Forsikrede ledige 64.185 -1.926 

3. UNGVesthimmerland 23.344 -10 

I alt brutto 731.435 -175.637 

I alt netto   555.798 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
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Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

 Fremskrevet budget 2018 572.258  572.258 572.258 572.258  

 Lovgivning 0   6.530 8.698 8.698  

 Tekniske korrektioner -13.488   -13.488 -13.488 -13.488  

 Råderum -2.946   -2.946 -2.946 -2.946  

 Driftsreduktion -26   -26 -26 -26  

 Driftsønsker 1.000   1.000 1.000 1.000  

 Driftsønsker overført til Økonomiudvalget -1.000   -1.000 -1.000 -1.000  

          

I alt 555.798 562.328 564.496 564.496 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 
 

Råderum 

 Driftsudgifter, -494.000 kr. BESrå-001. 
Med udgangspunkt i regnskab 2017 og forventet regnskab 2018 vurderes det, at udgifterne 
på området vil være mindre end budgetteret. Der er i 2017 og 2018 iværksat investeringer, 
som først forventes at være implementeret i 2019. Forventet udgift hertil er indregnet i 
budget 2019.  

 Sygedagpenge, -1,520 mio. kr. BESdr-002. I forbindelse med driftsønsket om en beskæf-
tigelsesmedarbejder til Fastholdelsesteamet under Sygedagpengeteamet er der en for-
ventning om, at antallet af borgere på sygedagpenge vil være faldende således, at der 
bliver en besparelse på området.  

 Uddannelseshjælp, -932.224 kr. BESdrdr-003. I forbindelse med driftsønsket om en unge- 
og uddannelsesvejleder på Jobcentret er der en forventning om, at antallet af borgere på 
uddannelseshjælp vil være faldende således, at der bliver en besparelse på området. 

 

Driftsreduktion 

 Udover råderummet er der foretaget en reduktion på 25.960 kr. under UNGVesthimmer-
land. Reduktionen skyldes en ændring af afregningssatsen for tjenestemænd.  

 

Driftsønsker 

 Sygedagpenge, 500.000 kr. BESdr-002. 
Beskæftigelsesudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde et investeringsfor-
slag med henblik på at styrke indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. I den forbindel-
se er der udarbejdet et driftsønske på en beskæftigelsesmedarbejder, som skal være en 
del af førtidlig-indsatsen i Fastholdelsesteamet i Sygedagpengeteamet. 
Fastholdelsesteamet er et team, som virksomheder i Vesthimmerlands Kommune kan rette 
henvendelse til, når der er risiko for, at en af deres medarbejdere bliver sygemeldt. 
Undersøgelser viser, at en sygemelding kan have store menneskelige og økonomiske kon-
sekvenser for både den sygemeldte og dennes arbejdsplads. 
Teamet giver generelle råd og vejledning, laver arbejdspladsvurdering, laver vurderinger i 
forhold til hjælpemidler, personlig assistance og §56-aftale etc. 
Driftsønsket er henhørende under Økonomiudvalget, men den beregnede besparelse på 
området er indregnet i budget 2019 henhørende under Beskæftigelsesudvalget. 
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 Unge- og uddannelsesvejleder på Jobcentret, 500.000 kr. BESdr-003. 
Beskæftigelsesudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde et investeringsfor-
slag med henblik på at styrke indsatsen overfor uddannelseshjælpsmodtagere. I den for-
bindelse er der udarbejdet et driftsønske på en unge- og uddannelsesvejleder på Jobcent-
ret, som skal være med til at styrke indsatsen overfor uddannelseshjælpsmodtagere samt 
være med til at bidrage til en sammenhængende ungeindsats. 
I oktober 2017 blev der indgået en aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”, hvilket 
blandt andet stiller krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. Jobcentret har 
udarbejdet et oplæg til et kommissorium på området, som blandt andet indeholder en be-
skrivelse af den sammenhængende kommunale ungeindsats samt implementeringen heraf.  
Det er et ønske at styrke mødet med de unge allerede ved visitationen således, at de unge 
får fokus over på et uddannelsesperspektiv, påbegynder en uddannelse og støttes i fasthol-
delsen på uddannelsen fremfor at komme på offentlig forsørgelse i form af uddannelses-
hjælp. Denne tidlige indsats vil være i tråd med intentionerne om en sammenhængende un-
geindsats.  
Driftsønsket er henhørende under Økonomiudvalget, men den beregnede besparelse på 
området er indregnet i budget 2019 henhørende under Beskæftigelsesudvalget. 

 
 

Lovændringer 
 

En forenklet beskæftigelsesindsats 
I august 2018 blev der indgået aftale om at gennemføre en gennemgribende forenkling af den 
aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, så borgere mødes med fair 
krav og forståelige regler, og der bliver frigjort vigtige ressourcer i kommunerne og a-kasserne til 
effek-tivt at hjælpe borgere i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Der skal være større 
frihed og incitament til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte, og virksomhederne skal 
have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler 
og gode digitale løsninger. 
 
Aftalen bygger på følgende grundelementer: 

 Færre og mere enkle proceskrav. 

 Ens regler på tværs af målgrupper. 

 Flere digitale løsninger. 

 Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking. 
 

Idet Vesthimmerlands Kommune er en del af det nordjyske frikommuneforsøg, forventes det, at 
kommunen også her bliver fritaget for en del af reglerne i forenklingen. Grundelementerne 
forventes at træde i kraft henholdsvis 1. juli 2019, 1. oktober 2019 og 1. januar 2020, og de er ikke 
indregnet i budget 2019. 
 
 

Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesind-
sats 
Pr. 1. januar 2019 forventes det, at loven vedrørende en forenkling af den økonomiske styring af 
den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft. Forenklingen betyder, at der sker en finansierings-
omlægning af aktiveringsindsatsen således, at de to driftslofter på området afskaffes, hvilket bety-
der, at den statslige refusion, som hidtil har været underlagt de to driftslofter, afskaffes.  
 
Kommunen vil derfor fremadrettet have det fulde finansieringsansvar for driftsudgifter til aktivering. 
Driftsudgifter til aktivering omfatter udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering, deltagelse i 6 
ugers jobrettet uddannelse, godtgørelse samt mentor- og driftsudgifter ved aktivering. 
 
For følgende målgrupper træder ændringen i kraft pr. 1. januar 2019: Kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, integrationsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsloven, ledige selvfor-
sørgere, revalidender og borgere på ledighedsydelse. For øvrige målgrupper træder ændringen i 
kraft pr. 1. juli 2019: Dagpengemodtagere og borgere på sygedagpenge. 



114 
 

Kommunerne kompenseres i stedet under et via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigel-
sesindsatsen. 
 
Borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb bliver ikke berørte af forenklingen af den økono-
miske styring. 
 
Forenklingen er indregnet i budget 2019, idet der ikke er beregnet refusion på de målgrupper, der 
bliver berørte fra 1. januar 2019, og der er beregnet refusion frem til og med 30. juni 2019 på de 
øvrige berørte. 
 
 

Integration 
I henhold til tidligere indgåede aftaler og nye aftaler i regeringen er der sket nogle ændringer på 
integrationsområdet: 
 

 Nedsættelse af integrationsydelse. Satserne for integrationsydelse reduceres med 3% 
med henblik på, at der skabes yderligere tilskyndelse til at tage et arbejde og blive selvfor-
sørgende. 

 Delvis brugerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister (udenlandske 
arbejdstagere, EU-borgere, studerende etc.). Selvforsørgende kursister skal selv betale et 
gebyr på 2.000 kr. (2018-priser) pr. påbegyndt modul. Dette betyder, at en selvforsørgen-
de kursist skal betale 12.000 kr. (2018-priser) for en fuld danskuddannelse. Sprogskolen 
opkræver gebyret, som efterfølgende afregnes til kommunen. Refusionen af udgifter til 
danskuddannelse for selvforsørgende kursister bortfaldt pr. 1.januar 2018, og kommunen 
kompenseres i stedet via budgetgarantien.  

 Ny repatrieringslov. Har fokus på at styrke repatrieringsindsatsen med henblik på at øge 
udlændinges tilskyndes til at repatriere – særligt de udlændinge der er dårligt integreret og 
har svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. 
Aftalen indeholder følgende: 

 Udvidelse af personkredsen for hvem der kan deltage i rekognosceringsrejser med   
henblik på repatriering. Udover flygtninge på integrationsydelse er udlændinge på a-   
dagpenge og sygedagpenge også blevet omfattet. 

 Loft over udgiften til transport af personlige ejendele samt fleksibilitet i at vælge mellem 
transport af eksisterende bohave eller indkøb af nyt bohave i modtagerlandet. Loftet er 
på 30.000 kr. pr. person. Staten refunderer udgiften. 

 Bedre mulighed for at yde hjælp til erhvervelse af erhvervsudstyr. Kommunen kan yde 
hjælp til køb samt transport af erhvervsudstyr, der kan fremme udlændingens beskæf-
tigelsesmuligheder eller genopbygge hjemlandet eller tidligere opholdsland. Staten 
refunderer udgiften. 

 Nationalitetspas. Kommunen kan yde 10.000 kr. pr. person til erhvervelse af nationali-
tetspas, indrejsepapirer etc. Staten refunderer udgiften. 

 
Ændringerne er ikke indarbejdet i budget 2019. 
 
 

Beskæftigelseskrav og skærpet opholdskrav for ret til kontant- og ud-
dannelseshjælp 
Pr. 1. januar 2019 indføres der et beskæftigelseskrav for retten til at modtage kontant- eller uddan-
nelseshjælp på 2½ års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 10 år. Så længe kravet ikke er 
opfyldt, vil borger modtage integrationsydelse, som er en lavere takst. 
 
Derudover vil det nuværende opholdskrav ændre sig fra 7 års ophold i Danmark ud af de seneste 
8 år til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Dette betyder, at en borger skal have 
opholdt sig i Danmark i 9 år indenfor 10 år for at opnå retten til at modtage kontant- eller uddannel-
seshjælp. 
 
Ændring er ikke indregnet i budget 2019. 



115 
 

FGU (Forberedende grunduddannelse) 
Som et led i reformen af de forberedende tilbud oprettes der en ny forberedende grunduddannelse 
(FGU). FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig 
opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 
Uddannelsen erstatter en række af de nuværende tilbud, som er følgende: Produktionsskoleforløb, 
kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddan-
nelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). 
FGU forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. 
 
Økonomien er nærmere beskrevet under punkt 1.4.2 Produktionsskoler. 
 
 

1. Politikområde – Lovbestemte ydelser 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 470.205 476.735 478.903 478.903 

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen 470.205 476.735 478.903 478.903 

1.1 Borgerservice 32.360 32.360 32.360 32.360 

Borgerserviceydelser 5.001 5.001 5.001 5.001 

1.1.1 Kirkegårde -100 -100 -100 -100 

1.1.2 Andre sundhedsudgifter 1.213 1.213 1.213 1.213 

1.1.3 Personlige tillæg 3.595 3.595 3.595 3.595 

1.1.4 Boligydelse til pensionister 279 279 279 279 

1.1.5 Øvrige sociale formål 13 13 13 13 

Borgerserviceydelser – Udbetaling Danmark 27.359 27.359 27.359 27.359 

1.1.3 Personlige tillæg 1.091 1.091 1.091 1.091 

1.1.4 Boligydelse 17.056 17.056 17.056 17.056 

1.1.6 Boligsikring 9.212 9.212 9.212 9.212 

Jobcenter 437.845 444.375 446.543 446.543 

1.2 Sygedagpengeteam 67.685 67.685 67.685 67.685 

1.2.1 Sygedagpenge 40.979 40.979 40.979 40.979 

1.2.2 Jobafklaringsforløb 21.987 21.987 21.987 21.987 

1.2.3 TTA 2.531 2.531 2.531 2.531 

1.2.4 Revalidering 2.187 2.187 2.187 2.187 

1.3 Fleksjob og Integration 255.597 255.597 255.597 255.597 

Rehabiliteringsteam 70.614 70.614 70.614 70.614 

1.3.1.1 Fleksjob 46.894 46.894 46.894 46.894 

1.3.1.2 Ledighedsydelse 12.471 12.471 12.471 12.471 

1.3.2 Ressourceforløb 11.248 11.248 11.248 11.248 

1.3.3 Integration 12.494 12.494 12.494 12.494 

1.3.3.1 Midlertidig boligplacering 335 335 335 335 

1.3.3.3 Integrationsprogram m.v 1.630 1.630 1.630 1.630 

1.3.3.4 Kt.hjælp. integra. og integrationsyd 10.529 10.529 10.529 10.529 

1.3.4 Førtidspension 172.489 172.489 172.489 172.489 

1.4 CKA 16.313 16.313 16.313 16.313 

1.4.1 CKA 8.138 8.138 8.138 8.138 
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Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

1.4.2 Produktionsskoler 4.550 4.550 4.550 4.550 

1.4.3 Erhvervsgrunduddannelser 345 345 345 345 

1.4.4 CKA Integration 3.279 3.279 3.279 3.279 

1.5 Job og Uddannelse 94.653 101.183 103.351 103.351 

1.5.1 Kontant- og uddannelseshjælp 69.716 69.716 69.716 69.716 

1.5.2 Driftsudgifter til aktivering 22.070 22.070 22.070 22.070 

1.5.3 Beskæftigelsesordninger 1.383 1.363 1.363 1.363 

1.5.4 Pulje ifm. budgetlægning 620 7.150 9.318 9.318 

1.5.5 Sociale formål 884 884 884 884 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

1.6 Forsikrede ledige 3.599 3.599 3.599 3.599 

1.6.1 Løn forsikrede ledige 985 985 985 985 

1.6.2 Seniorjob for personer over 55 år 2.613 2.613 2.613 2.613 

I alt 470.205 476.735 478.903 478.903 

 
 

1.1 Borgerservice 

1.1.1 Kirkegårde 
 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse. 
 
Der er en forventning om en årlig indtægt på 100.000 kr. i 2019 - 2022 i forbindelse med 
kirkegårde. 
 

1.1.2 Andre sundhedsudgifter 
 
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder udgifter til begravelseshjælp til 
pårørende og befordringsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge for modtagere af social 
pension. 
 
Der er afsat i alt 1.213.000 kr. i 2019 - 2022 til andre sundhedsudgifter. 

 

1.1.3 Personlige tillæg 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg 
for pensionister, herunder varmetillæg, tillæg til medicin, tandlægebehandling, briller, høreappa-
ratsbehandling, tandproteser, fodbehandlinger samt fysioterapi og psykologbehandling. 
 
Der er afsat i alt 4.686.000 kr. i 2019 - 2022 til personlige tillæg.  
 

1.1.4 Boligydelse 
 
På denne funktion budgetteres boligydelser til pensionister, jf. Boligstøtteloven.  
 
Der er afsat i alt 17.335.000 kr. i 2019 - 2022 til boligydelser.  
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1.1.5 Øvrige sociale formål 
 
Herunder budgetteres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignen-
de for pensionister.  
 
Der er afsat 13.000 kr. i 2019 - 2022 til øvrige sociale formål. 
 

1.1.6 Boligsikring 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring til pensionister, jf. 
Boligstøtteloven. 
 
Der er afsat i alt 9.212.000 kr. i 2019 - 2022 til boligsikring. 
 
 

1.2 Sygedagpengeteam 

1.2.1 Sygedagpenge 
 
I forbindelse med driftsønsket om en beskæftigelsesmedarbejder, som skal være en del af førtidlig 
indsatsen i Fastholdelsesteamet, er der i budget 2019 indarbejdet en besparelse på brutto 
3.801.200 kr.  
 
Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. dagpenge. 
 
Der er budgetteret med i alt 334 helårspersoner fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Sygedagpengesager både løbende og start/stopsager 226.503 333 75.563.340 

Sygedagpenge alvorligt syge børn med 50 % ref. 125.000 1 125.000 

Sygedagpenge i alt   334  

 
 

1.2.2 Jobafklaringsforløb 

Når en borger ikke længere kan modtage sygedagpenge, påbegyndes et jobafklaringsforløb, som 
er en individuel tilpasset, helhedsorienteret og længerevarende indsats. Denne styrkede indsats 
skal være med til at hjælpe de personer, der har brug for det, tilbage til arbejdsmarkedet.  
Som udgangspunkt skal et jobafklaringsforløb være så kort som muligt, og derfor kan det maksi-
malt løbe i 2 år ad gangen. Når disse 2 år er gået, er der mulighed for forlængelse, hvis borger fort-
sat er uarbejdsdygtig.  
 
Der er ved beregning af taksten til ressourceforløbsydelse anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 165 helårspersoner: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Ressourceforløbsydelse jobafklaringsforløb 159.706 165 26.351.412 

Ressourceforløbsydelse jobafklaring i alt   165  
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1.2.3 TTA 

TTA - ”Tidlig Tværfaglig Afklaring” (TTA) har fokus på at sikre sygemeldte borgere en hurtig afkla-
ring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. Indsatsen har været 
en fast del af praksis på sygedagpengeområdet siden 2012 (projektperiode fra 2010-2012) og sik-
rer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang, samt understøtter den hel-
hedsorienterende indsats i forhold til borgeren. Beskæftigelsesmedarbejderne har løbende sags-
sparring med TTA-teamet i forhold til udfordringer, muligheder i forhold til tilbagevenden til arbejde 
samt sagsdrøftelser i forhold til opfølgning på plan og udvikling i det enkelte sagsforløb. 

Erfaringen viser, at TTA-indsatsen har bevirket, at varigheden på blandt andet sygedagpenge-
sagerne er blevet nedbragt. 
 
 

1.2.4 Revalidering 

Her budgetteres udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering kan for eksempel være udgifter til 
ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, optræning og 
uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser, jobindslusningsprojekter samt 
revalideringsydelse. 

Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. revaliderings-
takst. 

Der er budgetteret med i alt 10 helårspersoner: 

 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Revalideringsydelse 226.649 10 2.266.486 

Revalideringsydelse i alt   10  

 
 
Der er afsat 354.550 kr. til løntilskud, hvilket svarer til ca. 2 helårspersoner. 
 
 

1.3 Fleksjob og Integration 
 

1.3.1 Fleksjob og ledighedsydelse 

1.3.1.1 Fleksjob 

Her budgetteres udgifter til løntilskud, fleksløntilskud til personer med en varig begrænsning i ar-
bejdsevnen, som er ansat i fleksjob samt løntilskud til borgere i skånejob.  

Fleksjobordningen er målrettet de svageste og rummer muligheder for at etablere fleksjobs på selv 
meget få timer om ugen. 
 
På fleksjobområdet er der en gammel og en ny ordning. Det forventes, at udgifterne efter den 
gamle ordning vil reduceres i takt med ansættelsesophør, idet der ikke længere etableres nye 
fleksjob efter denne ordning. Derimod forventes det, at der kom-mer flere i fleksjob efter den nye 
ordning, idet fleksjobbene kan etableres på meget få timer. Den nye ordning lægger op til, at 
borgere skal i fleksjob fremfor at få bevilliget førtidspension.   
 
I forhold til refusionen på området er det således, at der fortsat er 65% refusion på fleksjob efter 
gammel ordning, hvorimod fleksjob etableret efter ny ordning er omfattet af refusionstrappen og 
dermed lavere refusion.   
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Der er ved beregning af takster for fleksjobbene anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 516 helårspersoner fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 med 65% refusion (gammel ordning) 215.328 163 35.098.464 

Fleksløntilskud med 65% refusion 187.202 208 38.938.099 

Fleksløntilskud omfattet af refusionstrappen 192.065 145 27.849.396 

Fleksjob i alt   516  

 
 
I budgettet er der afsat 710.000 kr. til løntilskud til personer med handicap (skånejob) og 1.715.000 
kr. til den kommunale fleksjobpulje. Puljen er tiltænkt personer, der i mindst 18 måneder har mod-
taget ledighedsydelse, og som har flere forskellige og massive skånehensyn, som det kan være 
svært at tilgodese på arbejdspladserne. 
 
Derudover er der budgetteret med en indtægt på -3.600.000 kr. i fleksbidrag fra staten. Fleks-
bidrag er et supplement til kommunernes refusion, når en person er ansat i et fleksjob, og kom-
munen modtager refusion på 20% af fleksløntilskuddet. Med den nye refusionsmodel vil refu-
sionen falde fra 65% til 20% for mange fleksjobbere, da personer i fleksjob typisk vil påbegynde et 
fleksjob efter en længere periode på offentlig forsørgelse. 
 
Ofte vil de etablerede fleksjob være på færre timer, hvilket vil medføre en større udgift i form af 
fleksløntilskud og mindre refusion for kommunen grundet nedsættelsen af refusionssatsen. Med 
det særlige fleksbidrag sikres det, at den kommunale udgift til et fleksjob på få timer ligger omtrent 
på niveau med udgiften til en kontanthjælpsmodtager.  

 
1.3.1.2 Ledighedsydelse 

Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse til borgere, som er visiteret til fleksjob samt udgifter til 
sygdom, barsel og ferie i forbindelse med fleksjob.   

I forhold til refusionsreformen vil ledighedsydelse visiteret før 01.01.2013 fortsat være omfattet af 
gamle refusionsregler – henholdsvis 30% og 50%. Ledighedsydelse visteret efter 1. juli 2014 er 
omfattet af ny ordning, og dermed omfattet af refusionstrappen.  
 
Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. ydelse. 
 
Der er budgetteret med i alt 77 helårspersoner fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen 201.583 34 6.853.820 

Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 201.583 17 3.426.910 

Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion 201.583 2 403.166 

Ledighedsydelse passive perioder med 30% refusion 201.583 17 3.426.910 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30% refusion 201.583 6 1.209.498 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50% refusion 201.583 1 201.583 

Ledighedsydelse i alt   77  

 
 

1.3.2 Ressourceforløbsydelse 

Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får ud-
viklet arbejdsevnen og får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Målet er, at forløbet på sigt 
kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. 
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Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i 
høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Personer under 
40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. 
 
Ressourceforløbet har en varighed på minimum 1 år og kan maksimum vare 5 år. Ydelsen på et 
ressourceforløb er den samme ydelse, som borgeren havde forinden det vil sige sygedagpenge, 
ledighedsydelse eller kontanthjælp.  
 
Der er ved beregning af takst for ressourceforløbsydelsen anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 83 helårspersoner: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Ressourceforløbsydelse 159.706 83 13.255.559 

Ressourceforløbsydelse i alt   83  

 
 

1.3.3 Integration 

1.3.3.1 Midlertidig boligplacering 

Hvis kommunen ikke ved overtagelse af integrationsansvaret for en flygtning kan anvise en per-
manent bolig, skal kommunen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Når en flygtning er 
anvist et midlertidigt opholdssted, kan kommunen opkræve en huslejebetaling fra flygtningen. 
Denne betaling afhænger af husstandens størrelse og sammensætning, og taksten er en fast 
takst, som fastsættes af ministeriet og reguleres en gang om året. 

Under dette område er der budgetteret med udgifter til husleje samt indtægter i form af huslejeop-
krævning fra flygtningen. Det er Vesthimmerlands Kommunes intention, at permanent boligplacere 
flygtninge så hurtigt som muligt.  
 
Vesthimmerlands Kommune har i 2019 fået udmeldt en kvote på 7 personer med en forventet 
fordeling på 7 voksne og ingen børn. 
 

1.3.3.2 Familiekonsulent Jobcentret 

Her er budgetteret udgifter og indtægter vedrørende en familiekonsulent tilknyttet integration, 
ordningen er omfattet af 100% statsrefusion. 
 

1.3.3.3 Integrationsprogram m.v. 

Herunder budgetteres introduktionsprogram for udlænding omfattet af integrationsloven samt ud-

gifter til danskuddannelse. 
 
Integrationsprogrammet er blevet intensiveret og har en varighed på 1 år med mulighed for forlæn-
gelse med op til 4 år således, at det samlede program kan have en varighed på op til 5 år. 
 
Kommunen modtager grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 3 år, og der 
er anvendt en takst på 2.784 kr. (fremskrevet 2018-takst) pr. måned.  
 
Med henblik på at fastholde et stærkt økonomisk incitament for kommunerne til at få nytilkomne 
flygtninge i ordinært beskæftigelse eller uddannelse indenfor de første 3 år, blev resultattilskuddet i 
2017 forhøjet. Samtidig blev tilskudsperioden forlænget fra 3 år til 5 år således, at kommunerne i år 
4 og år 5 fortsat kan hjemtage resultattilskud dog til en lavere takst. 
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Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse er i 2019 på 79.076 kr. (fremskrevet 
2018-takst) i perioden år 1 til og med år 3, og 52.717 kr. i perioden år 4 og år 5. Resultattilskuddet 
for bestået danskprøve er i 2019 på 33.739 kr. (fremskrevet 2018-takst). 
 

I henhold til den udmeldte kvote skal Vesthimmerlands Kommune i 2019 modtage 7 personer.    
 
Der er 50% refusion indenfor rådighedsbeløb på kommunens udgifter til integrationsprogram. 
Rådighedsbeløbet opgøres som en sats gange antallet af helårspersoner udmeldt af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson omfattet af integrations-
programmet er i 2019 på 37.267 kr. (fremskrevet 2018-takst). 
 
Der er ingen direkte refusion på kommunens udgifter til introduktionsforløb (danskuddannelse) til 
øvrige udlændinge, men disse udgifter bliver i stedet finansieret via et øget bloktilskud. Dansk- 
uddannelsesområdet er en del af overførselsudgifterne og omfattet af budgetgarantien.  
 
Der er budgetteret med følgende tilskud: 
 
 

Tilskud vedr. udlændinge 
 

Indtægt i kr. 

Tilskud til mindreårige uledsagede 24 måneder á 9.256 kr. 222.153 

Grundtilskud  948 måneder á 2.784 kr. 2.641.836 

Resultattilskud – uddannelse 1 resultattilskud á 79.076 kr. 79.076 

Resultattilskud – bestået danskprøve 18 resultattilskud á 33.739 kr. 607.304 

Resultattilskud – ordinær beskæftigelse 7 resultattilskud á 79.076 kr. 553.529 

 
 

1.3.3.4 Integrationsydelse omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse til 
andre  

Herunder budgetteres integrationsydelse under integrationsprogram, integrationsydelse til andre 
omfattet af integrationsloven og løntilskud. Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra 
en beregnet gennemsnitstakst.  
 
Der er budgetteret med i alt 112 helårspersoner fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Integrationsydelse omfattet af integrationsprogram 110.206 98 10.800.217 

Integrationsydelse til andre 113.695 14 1.591.731 

Kontanthjælp integration i alt   112  

 
 
Der er budgetteret med 447.827 kr. til løntilskud til flygtninge svarende til 3 helårspersoner. Derud-
over er der budgetteret 1.000.000 kr. til hjælp i særlige tilfælde. Hjælp i særlige tilfælde er enkelt-
ydelser til flygtninge efter ansøgning. 
 

1.3.3.5 Repatriering 

Herunder budgetteres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge, hjælp til frivillig tilbageven-
den til hjemlandet. Der er budgetteret med en udgift på 870.000 kr. Ordningen er omfattet af 100% 
statsrefusion. 

Derudover vil kommunen modtage et resultattilskud på 25.000 kr. pr. flygtning, der repatrierer med 
støtte efter repatrieringsloven. Der er ikke indregnet resultattilskud i budget 2019. 
 



122 
 

1.3.4 Førtidspensioner 

1.3.4.1 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014  

Herunder budgetteres førtidspension, som er tilkendt i perioden 1. januar 1992 – 1. januar 1999, 
førtidspension med 35 % refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar 2003, og 
de førtidspensioner som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og til og med 30. juni 
2014. Disse førtidspensioner medfinansieres med henholdsvis 35%, 50% og 65%. 

Der kommer ingen nye tilkendelser, men der kan forekomme forhøjelser i allerede eksisterende 
sager.   
 
Udbetalinger af førtidspensioner er overgået til Udbetaling Danmark, og der afregnes hver måned 
ud fra opkrævning. Der forventes at være ca. 1.237 førtidspensionister i budget 2019.  
 
Der er budgetteret med en udgift på 140.145.123 kr. 
 

1.3.4.2 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014  

Herunder budgetteres førtidspensioner, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. juli 2014 eller 
senere.  

Disse førtidspensioner er omfattet af den nye refusionsreform, og dermed medfinansieres ud fra 
varighed på offentlig forsørgelse. 

Der benyttes en gennemsnitsudgift pr. førtidspensionist, som er beregnet ud fra Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering anslået gennemsnitlige ydelsesniveauer i 2019. Derudover er der 
anvendt 80% som medfinansiering.  
 
Der er i budget 2019 budgetteret med en udgift på 32.343.651 kr., hvilket svarer til 245 førtidspen-
sionister. 
 

1.4 CKA Center for kompetence og afklaring 

1.4.1 CKA 

Center for Kompetence og Afklaring (CKA) er kommunens egen projektenhed, hvor alle projekter 
er forankret. Der er i budget 2019 budgetteret med 8.138.344 kr. Budgettet indeholder både 
udgifter og indtægter til driften af aktiveringen på CKA.  
 

1.4.2 Produktionsskoler 

Det samlede budget for produktionsskoler består af to dele - henholdsvis betaling af kommunalt bi-
drag til staten for ordinære elever og grundtilskud til produktionsskoler. 

Vesthimmerlands Kommune betaler grundtilskud til to produktionsskoler - Kongshøjgård beliggen-
de i Hvalpsund og Næsbyhus beliggende i Næsby ved Ranum. 
 
Der er budgetteret et grundtilskud til de to produktionsskoler på 1.019.069 kr., men da forbereden-
de grunduddannelse (FGU) træder i kraft pr. 1. august 2019, og produktionsskolerne dermed bliver 
nedlagte, vil der kun skulle afregnes et grundtilskud til skolerne for perioden 1. januar 2019 til og 
med 31. juli 2019 svarende til 594.457 kr. Rest-budgettet for 2019 på 424.612 kr. forventes an-
vendt til FGU. 
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Derudover er der budgetteret med 3.530.556 kr. til kommunale bidrag til staten. Det kommunale 
bidrag til staten er et bidrag, som Vesthimmerlands Kommune skal afregne for de elever, der går 
på landets produktionsskoler i foregående år, og som er bosat i kommunen pr. 5. september i 
kalenderåret forud for det år, hvor aktiviteten afholdes. Vesthimmerlands Kommune har ikke bevil-
lingskompetencen for de elever, som kommunen afregner for. Optagelsen sker på den enkelte pro-
duktionsskole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i den aktuelle kommune.  
Det vil sige, at der forventes en udgift i 2019 på 4.125.013 kr 
. 
EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelse) er ikke omfattet af kommunalt bidrag til staten.  
 
Taksten for 2019 er: 

 Unge under 18 år: 36.664 kr. pr. årselev.  

 Unge over 18 år: 63.135 kr. pr. årselev.  
 
FGU 
Der er for 2019 budgetteret i alt 4.549.625 kr. på produktionsskoleområdet, men der forventes kun 
at skulle bruges 4.125.013 kr., idet produktionsskolerne kun skal have grundtilskud for perioden 1. 
januar 2019 til og med 31. juli 2019. Som tidligere nævnt skal der, som et led i reformen for de for-
beredende tilbud, oprettes en ny forberedende grunduddannelse (FGU).  
 
Økonomien på området var på budgetlægningstidspunktet ikke færdigforhandlet, dog er der bereg-
net nogle foreløbige økonomiske konsekvenser, som viser en foreløbig kompensation til kommu-
nerne i budget 2019 samt overslagsårene. Vesthimmerlands Kommunes andel er lagt ind i budget 
2019 under punkt 1.5.4 Puljer. Selvom økonomien ikke er færdigforhandlet, så er de overordnede 
rammer i aftalen lagt således, at kommunerne skal finansiere 65% af de faktiske udgifter til FGU-
institutionen samt 65% af FGU-elevens skoleydelse. 
 
Ifølge aftalen vil kommunernes udgifter fremadrettet blive væsentlig større grundet, at udgiften pr. 
elev vurderes at ville stige, men også fordi kommunerne fremadrettet skal betale et aktivitetstilskud 
for elever, som staten i dag har finansieringsansvaret for.  
 
Nogle af de udgifter kommunerne vil få, er udgifter til FGU-tilbud, skoleydelse, fast kontaktperson, 
praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb. Udgifterne skal som udgangspunkt finansie-
res ved, at der ikke længere er udgifter på produktionsskoleområdet og øvrige anvendte undervis-
ningssteder, hvorfor disse budgetter fra 1. august 2019 skal anvendes til FGU-området. Derudover 
vil kommunernes merudgifter blive finansieret gennem bloktilskud. Dette betyder, at budgettet til 
produktionsskoleforløb er bibeholdt i 2019. 
 

1.4.3 Erhvervsgrunduddannelser 

Her budgetteres skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser – EGU. EGU henven-
der sig til unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende 
uddannelse.  

Der er i budget 2019 afsat netto 345.316 kr. til EGU-uddannelse. Kongshøjgård Produktionsskole 
varetager udarbejdelsen af EGU-planer. 
 
Den ugentlige skoleydelse i 2019 udgør følgende: 
 
 

Optagelse 
Unge over 18 år - 

udeboende 
Unge over 18 år - 
hjemmeboende Unge under 18 år 

Efter 01.01.2017 1.471 634 366 
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Som tidligere nævnt skal der, som et led i reformen for de forberedende tilbud, oprettes en ny for-
beredende grunduddannelse (FGU), som er for unge under 25 år. Uddannelsen forventes at træde 
i kraft pr. 1. august 2019. Dette betyder, at EGU, som på nuværende tidspunkt varetages af 
Kongs-højgård Produktionsskole, stopper i sin nuværende form. Da udgifterne til igangværende 
EGU-pla-ner fortsat skal finansieres, betyder det, at budgettet til EGU er bibeholdt i 2019. Se under 
1.4.2 Produktionsskoler. 
 
 

1.4.4 CKA Integration 

CKA Integration er kommunens eget tilbud til flygtninge, som skal deltage i en aktivering udover 
danskuddannelsen. 
 
Der er i budget 2019 budgetteret med 3.279.319 kr. på området. 
 
 

1.5 Job og Uddannelse 

1.5.1 Kontant- og uddannelseshjælp 

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i antal helårspersoner i forhold til det mønster, 
der har været i 2018. Antallet af helårspersoner kan godt ændre sig grundet kontanthjælpsloftet og 
225 timers reglen, og konsekvenserne af disse er indregnet indirekte i budget 2019, idet budget-
lægningen har taget udgangspunkt i forventet regnskab 2018.   

Kontanthjælpsloftet påvirker ikke den enkeltes ydelse men udgifter til boligstøtte og særlig støtte. 
Udbetaling af særlig støtte er overgået til Udbetaling Danmark, hvilket ligeledes er med til at van-
skeliggøre en beregning af eventuelle besparelser på området. 
 
I forbindelse med driftsønsket om en Unge- og uddannelsesvejleder på Jobcentret er der i budget 
2019 indarbejdet en besparelse på uddannelseshjælp på brutto 1.635.480 kr.  
 
Der er ved beregning af taksten for kontant- og uddannelseshjælp anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 642 helårspersoner fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Kontanthjælp 156.788 408 63.969.540 

Uddannelseshjælp 110.449 229 25.342.580 

Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld pension 87.985 5 439.918 

Kontant- og uddannelseshjælp i alt  642  

 
 
Der er afsat 800.000 kr. til løntilskud. Løntilskud kan maksimalt udbetales i 6 måneder. Lønnen 
under offentlig løntilskudsansættelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er svarende til 
den pågældendes individuelle kontanthjælpssats. Arbejdstiden fastsættes ud fra kontanthjælps-
sats, og det betyder, at arbejdstiden som oftest ikke vil komme op på 37 timer pr. uge. Antal 
helårspladser vil afhænge af, hvilken sats de enkelte kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
modtager.  
 
Refusionen af løntilskud er også omfattet af refusionstrappen. 
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1.5.2 Driftsudgifter til aktivering 

Her budgetteres driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for de målgrupper, hvor 
Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen. Driftsudgifterne er udgifter til ordinært uddannelses-
forløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør, danskundervisning, produk-
tionsskole, 6-ugers selvvalgt uddannelse og mentor.  

I forbindelse med forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats 
bliver den direkte refusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af visse målgrupper afskaffet, 
og finansieringen af udgifterne overgår fuldt ud til kommunerne. Dette gælder for følgende mål-
grupper: modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, modtagere på inte-
grationsydelse der ikke er omfattet af integrationsloven, sygedagpengemodtagere, modtagere af 
ledighedsydelse, revalidender og ledige selvforsørgende. 
 
Afskaffelsen af den direkte refusion betyder, at driftslofterne forsvinder, og i stedet bliver udgifter-
ne, inklusive de udgifter der ikke er refusion på i dag, omfattet af budgetgarantien. Afskaffelsen af 
den direkte refusion for ovennævnte målgrupper træder i kraft pr. 1. januar 2019, dog vil den først 
træde i kraft pr. 1. juli 2019 for målgrupperne modtagere af dagpenge og syge-
dagpengemodtagere. Dette betyder, at der er beregnet refusion for disse to målgrupper for perio-
den 1. januar 2019 til og med 30. juni 2019. 
 
Driftslofterne er i 2019 på 4.459 kr. for modtagere af dagpenge, og for sygedagpengemodtagere er 
det på 3.192 kr. 
 
Der er i budget 2019 afsat i alt brutto 22.976.283 kr. til driftsudgifter. Disse er fordelt således: 
 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Godtgørelse §83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1.398.523 

Dagpenge 3.534.094 

Kontanthjælp 2.216.134 

Uddannelseshjælp 3.250.000 

Revalidering 510.000 

Sygedagpenge 1.605.000 

Ledighedsydelse 710.000 

Øvrige 273.278 

Seks ugers selvvalgt uddannelse 2.100.000 

Håndholdt Indsats 315.000 

Vejen Frem 3.082.816 

Mentor 3.981.438 

 
 

1.5.3 Beskæftigelsesordninger 

Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesordninger. 

1.5.3.1 Jobrotation 

Kommunen får 60% refusion af udgifterne uanset, om der er tale om jobrotation forenklet ordning 
eller jobrotation særlig gruppe med videregående uddannelse.  

Jobrotation er omfattet af mellemkommunal refusion. Dette betyder, at når Vesthimmerlands Kom-
mune udbetaler jobrotationsydelse på en borger, som er bosiddende i en anden kommune, men er 
ansat som jobrotationsvikar i en virksomhed beliggende i Vesthimmerlands Kommune, så bliver 
udgiften dækket 100% af borgers opholdskommune.   
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Der er i budget 2019 budgetteret med 1.436.778 kr. til jobrotation forenklet ordning og 261.633 kr. 
jobrotation særlig gruppe med videregående uddannelse. 
 
Jobrotation under særlig gruppe med videregående uddannelse fordrer, at Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering har godkendt ansøgning. 
 

1.5.4 Pulje 

I forbindelse med den forberedende grunduddannelse (FGU), nævnt under punkt 1.4.2 Produk-
tionsskoler er økonomien vedrørende FGU ikke færdigforhandlet på budgetlægningstidspunktet, 
men der er beregnet nogle foreløbige økonomiske konsekvenser, som viser en foreløbig kompen-
sation til kommunerne i overslagsårene.  
 
 

1.5.5 Sociale formål 

Pr. 1. januar 2018 overgik området sociale formål fra socialområdet til beskæftigelsesområdet og 
flyttede samtidig udvalg fra Socialudvalget til Beskæftigelsesudvalget. 
 
Området dækker følgende udgifter: 

 Samværsret med børn. 

 Udgifter sygebehandling. 

 Tilskud tandpleje. 

 Enkeltudgifter og flytning. 

 Hjælp til udsatte lejere. 

 Tilbagebetaling udsatte lejere. 

 Tabsafskrivning Udbetaling Danmark. 
 
Det har vist sig ved budgetopfølgningerne i 2018, at udgifterne på området er stigende, hvilket især 
gælder for områderne udgifter til sygebehandling, tilskud tandpleje og enkeltudgifter. Derfor er bud-
get 2019 forøget i forhold til budget 2018. 
 
Der er i budget 2019 budgetteret brutto med 1.851.195 kr. fordelt således: 
 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Samværsret med børn 55.000 

Udgifter sygebehandling 460.000 

Tilskud tandpleje 875.000 

Enkeltudgifter og flytning 469.195 

Hjælp til udsatte lejere 55.000 

Tilbagebetaling udsatte lejere -138.000 

Tabsafskrivning Udbetaling Danmark 75.000 

 
 
Udgifter vedrørende ovenstående dækkes 50% af statsrefusion dog ikke hjælp til udsatte lejere og 
tilbagebetaling fra udsatte lejere, hvor der ingen refusion er. 
 

1.6 A-dagpenge 

1.6.1 Løn forsikrede ledige 

Her budgetteres udgifter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner. 
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Personer ansat i løntilskud i kommuner får en løn, der svarer til deres individuelle dagpenge. 
Arbejdstiden vil blive fastsat i overensstemmelse hermed. 
 
 

1.6.2 Seniorjob 
 
Herunder budgetteres løn og tilskud til personer ansat i seniorjob. 
 
Der er budgettet med 4.939.547 kr. på området, hvilket svarer til 16 helårspersoner i kommunale 
seniorjobs og 1 helårsperson i privat. 
 
 

2. Politikområde – Forsikrede ledige 

 

Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 69.356 69.356 69.356 69.356 

Borgerservice og Jobcenter 69.356 69.356 69.356 69.356 

Jobcenter 69.356 69.356 69.356 69.356 

2.1 Forsikrede ledige 69.356 69.356 69.356 69.356 

2.1.1 Dagpenge til forsikrede ledige 64.834 64.834 64.834 64.834 

2.1.2 Aktivering forsikrede ledige  4.522 4.522 4.522 4.522 

I alt 69.356 69.356 69.356 69.356 

 
 

2.1 Forsikrede ledige – a-dagpenge 

Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er omfattet af medfinansiering, hvilket betyder, at kommu-
nen medfinansierer dagpenge med henholdsvis 80%, 40%, 30% og 20%. Med hensyn til refusion 
på løntilskud vil refusionen ligeledes blive ændret til henholdsvis 80%, 40%, 30% og 20% alt af-
hængig af borgerens varighed på forsørgelse. 
 
Budgettet vedrørende de forsikrede ledige er udarbejdet på baggrund af det udmeldte beskæftigel-
sestilskud fra KL. 
 
 

2.1.1 Dagpenge til forsikrede ledige 

Her budgetteres kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, 
som er gældende fra 1. ledighedsdag. Den anvendte takst er en beregnet medfinansiering ud fra 
satsen, der svarer til maks. dagpenge.  
 
Der er budgetteret med i alt 401 helårspersoner: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Befordringsgodtgørelse – 50% medfinansiering   300.000 

Dagpenge – medfinansiering 20% 45.333 35 1.586.654 

Dagpenge – medfinansiering 60% 135.999 151 20.535.833 

Dagpenge – medfinansiering 70% 158.665 92 14.597.215 

Dagpenge – medfinansiering 80% 181.332 123 22.303.819 

Dagpenge i alt 
 

401  
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2.1.2 Aktivering forsikrede ledige 

Her budgetteres der udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud. Varigheden af 
private løntilskud er på maksimalt 6 måneder, og offentlige løntilskud er på maksimalt 4 måneder. 
Den anvendte takst er en beregnet gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 14 helårspersoner vedrørende løntilskud, der er fordelt således: 
 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift i 

kr. 

Løntilskud, private virksomheder 123.456 9 1.111.107 

Løntilskud, ansat i kommuner 179.301 5 896.505 

Løntilskud i alt 
 

14  

 
 
Der er afsat 304.000 kr. til hjælpemidler med 50% refusion. Der er afsat 2.550.000 kr. til personlig 
assistance med 50% refusion. 
 
 

3. Politikområde – UNGVesthimmerland 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 23.334 23.334 23.334 23.334 

Børn og Unge 23.334 23.334 23.334 23.334 

UNGVesthimmerland 23.334 23.334 23.334 23.334 

3.1 UU Vesthimmerland 5.489 5.489 5.489 5.489 

3.2 10. Klassecenter Vesthimmerland 9.546 9.546 9.546 9.546 

3.3 Ungdomsskolen 8.298 8.298 8.298 8.298 

I alt 23.334 23.334 23.334 23.334 

 

3.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vesthimmerland 

Samlet budget for 2019 udgør 5.488.876 kr.  
 
Budgettet dækker drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vesthimmerlands Kommune, 
hvor der i 2019 fortsat vil være øget fokus på de ikke-uddannelsesparate unge. 
 
I december 2017 godkendte Byrådet Projekt Uddannelsesparathed, som netop vil have fokus på 
de ikke-uddannelsesparate. Projekt Uddannelsesparathed har det formål at etablere aktiviteter/ 
indsatser, som markant øger antallet af uddannelsesparate elever. Den primære målgruppe vil 
være de være de unge, som erklæres foreløbig ikke-uddannelsesparate på parameterne person-
lige og sociale kompetencer. De faglige kompetencer skal den enkelte skole sikre, at eleverne 
tilføres. 
 
I projektet indgår forskellige delprojekter, som alle bidrager til en helhedsorienteret indsats således, 

at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive uddannelsesparate samt 

understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod af at blive selvforsørgende borgere i 

Vesthimmerlands Kommune. 

Projektperioden løber fra 1. januar 2018 til udgangen af 2019, og der er bevilliget i alt 3.589.250 
kr., som er fordelt med henholdsvis forventet 1.538.250 kr. i 2018 og 2.051.000 kr. i 2019, som 
indgår i bud-gettet som overførsler.   
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3.2 10. Klassecenter Vesthimmerland 

Samlet budget 2019 udgør 9.546.309 kr.  
 
Budgettet dækker drift af 10. Klassecenter Vesthimmerland og omfatter udgifter til løn, undervis-
ningsrelaterede udgifter, brobygning, bygningsdrift og husleje. Der er taget udgangspunkt i 164 
indmeldte elever pr. 5/9 2018 mod 174 elever i 2017.  
 
Med virkning fra 1. august 2016 er der etableret EUD10 i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars. 
EUD10 er rettet mod elever, der afslutter 9. klasse, og som ikke opfylder de nye adgangskrav til en 
erhvervsuddannelse, eller som er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er 
afsat et budget på 750.000 kr. til betaling af EUD10, og det er afsat på fælles udgifter/indtægter 
Folkeskoler.  
 
 

3.3 Ungdomsskolen 

Samlet budget 2019 udgør 8.298.358 kr.  
 
Budgettet dækker drift af ungdomsskolen, SSP, ungeteam, klubvirksomhed samt Ungeråd i Vest-
himmerlands Kommune.  
 
I 2015 blev Ungerådet stiftet, og er et råd for unge mellem 13-21 år. Ungerådet kan høres, inddra-
ges samt selv stille forslag til politisk behandling og kan derved være med til at sætte sit præg på 
udviklingen af kommunen med udgangspunkt i det at være ung i Vesthimmerland. I budget 2019 er 
der afsat 75.000 kr. til Ungerådet.  
 
I budget 2019 indgår der 304.318 kr. til Fars Køkkenskole. Fars Køkkenskole er et 3-årig projekt, 
hvor fædre og børn lærer at lave lækker sund mad sammen. Der er kalkuleret med 2 forløb pr. 
skole pr. år, og der er en egenbetaling på 300 kr. pr. forløb.  
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Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget 
 

Driftsbudget 

Børne- og Familieudvalgets hovedområder vedrører tilbud til børn og unge og udsatte grupper. 
Heriblandt folkeskolen, dagtilbud til børn og unge og særlig støtte til børn og unge i udsatte 
positioner. 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 659,1 mio. kr., der fordeler sig med 815,3 mio. kr. i 
udgifter og 156,2 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Familie 164.397 -16.690 

2. Misbrug 11.538 -1.589 

3. Folkeskoler 468.467 -100.683 

4. Dagtilbud 170.891 -37.254 

I alt brutto 815.292 -156.215 

I alt netto   659.077 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
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Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Fremskrevet budget 666.055  665.795 665.795 665.795 

Lovgivning 500 435 444 444 

Tekniske korrektioner  -194 728 728 728 

Råderum -7.691 -5.896 -6.031 -6.031 

Driftsønsker 500 500 500 500 

Ændring af afregningssats for tjenestemænd -93 -93 -93 -93 

I alt 659.077 661.469 661.343 661.343 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

1. Politikområde – Familie 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 147.707 147.737 147.769 147.769 

Familieafdelingen 147.707 147.737 147.769 147.769 

Børne- og familierådgivningen 95.308 95.289 95.321 95.321 

Børne- og familierådgivningen 90.901 90.882 90.925 90.925 

Anbringelser 70.434 70.434 70.434 70.434 

Forebyggende foranstaltninger 19.999 19.980 20.023 20.023 

Fripladser 468 468 468 468 

Sociale ydelser 4.407 4.407 4.396 4.396 

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 9.821 9.821 9.810 9.810 

Statsrefusion -5.414 -5.414 -5.414 -5.414 

CPP 18.642 18.642 18.642 18.642 

CPP 14.085 14.085 14.085 14.085 

Børn i Bevægelse 4.557 4.557 4.557 4.557 

Tandplejen 15.936 15.936 15.936 15.936 

Sundhedsplejen 5.905 5.905 5.905 5.905 

Familiehuset Vesthimmerland 11.917 11.966 11.966 11.966 

I alt 147.707 147.737 147.769 147.769 
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1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

1.1.1 Familieafdelingen 

1.1.1.1 Børne- og familierådgivningen 

1.1.1.1.1 Børne- og familierådgivningen 

1.1.1.1.1.1 Anbringelser 

Det samlede budget vedrørende anbringelser udgør 70,434 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedrørende anbringelser af børn og unge i alderen 0-
17 år samt efterværn til og med det 22. år. Børnene/de unge er anbragt i plejefamilier, netværks-
plejefamilier, private opholdssteder, på eget værelse, kost- og efterskoler eller anbragt på 
regionale, kommunale eller selvejende døgninstitutioner. Budgettet er udarbejdet på baggrund af 
eksisterende anbringelser samt kendte til- og afgange. 
 
Budgettet beregnes ikke ud fra pris*mængde, men ud fra konkret beregning af udgift til hver enkelt 
anbringelse, dvs. disponering på cpr-nr.-niveau.  
 
Budgetforudsætningerne er: 

 87 anbringelser i plejefamilier eller netværksplejefamilier. 

 32 anbringelser på opholdssteder. 

 7 anbringelser på eget værelse.  

 8 anbringelser på døgninstitutioner. 
 

Alt i alt en forventning om 134 anbragte børn og unge. 
 

1.1.1.1.1.1.1 Anbringelser, plejefamilier/netværksplejefamilier 

Budgettet vedrørende plejefamilier og netværksplejefamilier udgør 37,091 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til plejefamilier og netværksplejefamilier herunder vederlag, kost/ 
logi, kørsel, lomme-/tøjpenge samt følgeudgifter. Udover budget til anbringelser er der budgetteret 
med objektiv finansiering til Tilsyn Nord, kurser til plejefamilier samt forsikringer. Forventede ind-
tægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i budgettet. 
 

1.1.1.1.1.1.2 Anbringelser, opholdssteder 

Budgettet vedrørende opholdssteder udgør 24,620 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til opholdssteder, kost- og efterskoler samt eget værelse. Udover 
budget til anbringelser er der budgetteret med følgeudgifter, advokatbistand og egenbetalinger. 
Forventede indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i budgettet. 
 

1.1.1.1.1.1.3 Anbringelser, døgninstitutioner 

Budgettet vedrørende døgninstitutioner udgør 6,327 mio. kr. i 2019. 

Budgettet dækker over udgifter til døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne og 
sociale adfærdsproblemer. Udover budget til døgntaksten er der budgetteret med følgeudgifter 
mm. Forventede indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i 
budgettet.  
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1.1.1.1.1.1.4 Sikrede institutioner 

Budgettet vedrørende sikrede institutioner udgør 2,396 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over objektiv finansiering samt forventet opholdsbetaling. Der er budgetteret 
med betaling til 9 sikrede døgninstitutioner for børn og unge u/18 år. Derudover er der budgetteret 
med udgifter til betaling af unge kriminelles ophold på sikrede døgninstitutioner. 
 

1.1.1.1.1.2 Forebyggende foranstaltninger 

Budgettet vedrørende forebyggende foranstaltninger udgør 19,999 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge, herunder 18-22 årige i forbindelse med efterværn. Der er tale om udgifter til opgaver, som 
løses af eksterne aktører samt forvaltningens eget Familiehus. 
 
Udgifterne fordeler sig på følgende områder: 
 

 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 

 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 

 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge og andre 
medlemmer af familien. 

 Aflastningsordninger. 

 Fast kontaktperson for barnet eller den unge, eller for hele familien. 

 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. 

 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk 
støtte. 

 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af 
væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. 

 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med et barns eller den unges 
anbringelser uden for hjemmet. 

 Børnehus Nord, herunder objektiv finansiering samt takstfinansiering. 

 Rådgivning og afledte ydelser. 
 
Forventede indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i budgettet. 
 
Budgettet er til 2019 reduceret med 593.000 kr., BFrå-024. 

1.1.1.1.1.3 Fripladser 

Budgettet vedrørende fripladser udgør 468.000 kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til: 
 

 Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger samt betaling for skolefritidsordninger 
ud over 3. klasse. Sidstnævnte vedrører primært målgruppen af børn og unge med 
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 Socialpædagogiske fripladser i dagpleje. 

 Socialpædagogiske fripladser i børnehave. 
 

1.1.1.1.2 Sociale ydelser 

1.1.1.1.2.1 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 

Budgettet vedrørende merudgiftsydelser udgør 9,821 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af 
børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og 
langvarig lidelse.  
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1.1.1.1.2.2 Statsrefusion 

Budgettet vedrørende 50 % statsrefusion af udgifterne af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfor-
tjeneste udgør -5,414 mio. kr. i 2019. I forbindelse med overflytning af ydelseskontoret til 
Jobcentret, er indtægtsbudgettet ikke blevet tilrettet, dette rettes i forbindelse med budgetop-
følgning 2019. 
 
 

1.1.1.2 CPP 

Samlet budget udgør 14,085 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter løn, udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, arbejdsskadeforsikring til: 
 

 Ledende psykolog. 

 17 psykologer.  

 1 læsekonsulent. 

 3 inklusions-konsulenter til skole/dagtilbud. 

 1½ administrativ stilling.  
 
Center for Psykologi og pædagogik (CPP) leverer ydelser til dagtilbud og skoler, herunder 
specialskoler og specialbørnehaver samt visitation til STU og rehabilitering til børn og voksne 
(ydelser for Jobcentret).  
 
Budgettet omfatter også 3 psykologstillinger, som leverer ydelser til Børne- og Familieråd-
givningen. Fra Budget 2018 er budgettet overført til CPP, hvor det tidligere har været på 
Socialudvalgets budget. Fra Budget 2019 er Ungerådgivning opnormeret til en fuldtidsstilling BFdr-
002 forankret under CPP.  
 
Der leveres psykologydelser til asylområdet. Udgiften hertil finansieres af Asyl og er budgetteret til 
50.000 kr. i 2019. Der afregnes for den faktiske udgift 2 gange årligt. Der leveres psykologydelser 
til beskæftigelsesområdet svarende til 1 stilling. Afregning herfor sker i løbet af 2019 og er 
budgetteret til 550.000 kr. 
 

1.1.1.2.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

Omfatter løn til 5 tale-/hørekonsulenter samt udgifter til tjenestekørsel, uddannelse og arbejds-
skadeforsikring.  
 
Der leveres ydelser til dagtilbud og skoler, herunder specialskoler og specialbørnehaver. 
 

1.1.1.3 Børn i Bevægelse 

Samlet budget på 4,557 mio. kr. i 2019. 
 
Budget dækker driften af Børn i Bevægelse (BIB). Målet er sundhedsfremme og forebyggelse, 
udviklings- og undervisningsrelateret fysioterapi og ergoterapi samt vederlagsfri fys og ridefys.  
Børn i Bevægelse hører ledelsesmæssigt under CPP.  
 
Ultimo 2018 er Sundhedsplejen og Børn i Bevægelse samlet under fælles ledelse jf. BFrå-021. 
Den hidtidige leder af Børn i Bevægelse er nu leder af begge. 
 
Budgettet er til 2019 reduceret med 200.000 kr. BFrå-020. Besparelsen svarer til ½ fuldtidsstilling 
og rammer kan-opgaverne Gymnastik- og træningshold i samarbejde med Aars Gymnastikforening 
og Aars Svømmeklub, Sund i Naturen, Forældreundervisning og sansemotoriske iagttagelser af 
nye 0. klasser.  
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1.1.1.4 Tandplejen 

Samlet budget på 15,936 mio. kr. i 2019.  
 
Budgettet dækker tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger, special- og omsorgstandpleje 
samt drift af tandlægeklinikken i Aars. 
 
Der er forhandlet aftale med privat praksis, hvor der så afregnes pr. bruger. I 2019 afregnes der 
med 1.203 kr. pr. tilmeldt bruger pr. år.  
 
Der foretages også behandling af asylansøgere fra Ranum og uledsagede mindreårige fra 
Børnecenter Østrup. Udgiften finansieres af Asylcenter Vesthimmerland. 
 
Budgettet til 2019 er reduceret med 100.000 kr. BFrå-006. Besparelsen er en regnskabserfaring 
som følge af færre børn i alder 0-18 år, hvorfor det skønnes at besparelsen ikke påvirker 
serviceniveauet.  
 

1.1.1.5 Sundhedsplejen 

Samlet budget udgør 5,904 mio. kr. i 2019. 
 
Sundhedsplejen giver råd og vejledning i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet 
mod spædbørns-, familie- og skoleområdet samt til dagtilbud. 
 
Sundhedsplejen har 10 medarbejdere til skoleområdet og småbørnsområdet, ½ lederstilling 
(lederstilling deles mellem Børn i Bevægelse og Sundhedsplejen) samt ½ administrativ stilling. 
Udover budget til løn, er der afsat budget til arbejdsskadeforsikring, uddannelse, tjenestekørsel, 
administration, kontorhold samt tolkebistand. Herudover er der 100.000 kr. til dækning af 
driftsudgifter på Gislumvej. 
 
Ultimo 2018 er Sundhedsplejen og Børn i Bevægelse samlet under fælles ledelse jf. BFrå-021. 
Den hidtidige leder af Børn i Bevægelse er nu leder af begge. 
 
Som en del af skoleforliget i 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. til projekt ”Familiekurser” (FIV). 
Projektet varetages overordnet af Sundhedsplejen i samarbejde med andre fagområder og er et 
tilbud til alle kommende førstegangsforældre. Midlerne indgår som en del af det samlede budget til 
Sundhedsplejen. 
 
Til budget 2019 er der sket reduktion af budgettet med: 
 

 BFrå-005 Regnskabserfaringer FIV 68.000 kr. 

 BFrå-021 Sundhedsplejen, struktur 275.000 kr.  

 BFrå-022 Sundhedsplejen, reduktion 1 stilling på kan-opgaver på skoleområdet 
500.000 kr.  

 

1.1.1.6 Familiehuset Vesthimmerland 

Det samlede budget udgør 11,917 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter til Familiehuset, hvoraf størstedelen af budgetposten 
vedrører løn. Udover løn er der budget til uddannelse, kørsel, administration samt aktiviteter. 
Familiehuset består af 27 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde, f.eks. 
pædagoger, socialrådgivere, terapeuter eller anden social- og sundhedsfaglig uddannelse. 
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Afdelingens opgaver er beskrevet i det politisk godkendte ydelseskatalog og består blandt andet 
af: 
 

 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet og/eller anden socialpædagogisk støtte. 

 Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element. 

 Familiebehandling. 

 Støttende og overvåget samvær. 

 Fast kontaktperson til barn/ung eller hele familien. 

 Gruppeforløb (pigegruppe, drengegruppe, ungegruppe og forældregrupper). 

 Terapeutiske samtaleforløb. 

 Efterværn. 

 Fælles aktiviteter. 

 Visitation. 

 ”Straksfunktion”. 

 Psykologsamtaler. 

 Forældrekompetenceundersøgelser. 

 Ungehuset. 
 
I Familiehuset Vesthimmerland drives Ungehuset. Ungehuset er et værelsesprojekt i Vesthim-
merlands Kommune med plads til 5 unge i alderen 12 – 18 år, samt 2 udslusningslejligheder for 
unge mellem 18 og 22. Målgruppen er unge under uddannelse eller i beskæftigelse, som ikke kan 
bo hjemme af forskellige årsager. Målgruppen har brug for støtte i dagligdagen for at sikre sund og 
hensigtsmæssig udvikling til voksenlivet. Ungehuset har en døgntakst som justeres årligt. Der 
forekommer intern afregning mellem Børne- og Familierådgivningen og Ungehuset. Der kan 
sælges pladser i Ungehuset til andre kommuner. 
 
Børnehuset er startet op medio 2018. Børnehuset tilbyder familiebehandling i form af individuelle 
forløb, med henblik på at få den samlede familie til at fungere igen og skabe trivsel. Det er et 
frivilligt tilbud for forældre med børn fra 0-11 år. Tilbuddet henvender sig til familier med behov for 
en særlig indsats. Det kan blandt andet være børn med tilknytningsforstyrrelser eller 
indadreagerende adfærd. Ligesom i Ungehuset kan der sælges pladser til andre kommuner. 
 
 

2. Politikområde – Misbrug 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 9.949 9.921 9.901 9.901 

Familieafdelingen 9.949 9.921 9.901 9.901 

Misbrugsafdelingen 9.949 9.921 9.901 9.901 

Misbrugsafdelingen 9.949 9.921 9.901 9.901 

Misbrugsafdelingen 7.191 7.163 7.143 7.143 

Døgnbehandling 1.010 1.010 1.010 1.010 

Botilbud særlige sociale problemer 1.676 1.676 1.676 1.676 

Stabiliserende omsorgstilbud 72 72 72 72 

I alt 9.949 9.921 9.901 9.901 
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2.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

2.1.1 Familieafdelingen 

2.1.1.1 Misbrugsafdelingen 

2.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen 

2.1.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen 

Budgettet vedrørende Misbrugsafdelingen udgør 7,191 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Misbrugsafdelingen, som 
består af forskellige behandlingstilbud (se nedenfor) i huset i Aars samt klinikken i Løgstør. Der 
tilbydes dagbehandling af forskellige intensiteter, individuelt og/eller i gruppe. Derudover tilbydes 
efterbehandling, substitutionsbehandling og åben rådgivning. 
 
Der er ansat 16 personer i Misbrugsafdelingen. Medarbejderne har forskellige uddannelses-
baggrunde, herunder socialrådgivere, socialsygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 
pædagoger samt 1 lægekonsulent. Størstedelen af budgetposten vedrører løn. Derudover er der 
budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, administration, aktiviteter, medicin og 
sygeplejeartikler. 
 
Budgettet er til 2019 reduceret med 300.000 kr., BFrå-023. Besparelsen er en regnskabserfaring 

da medicinsk alkoholbehandling nu sker i eget hjem og ikke som tidligere ved indskrivning på 

forsorgshjem. 

2.1.1.1.1.2 Døgnbehandling 

Budgettet vedrørende døgnbehandling udgør 1,010 mio. kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrugere. 
 

2.1.1.1.1.3 Botilbud særlige sociale problemer 

Budgettet vedrørende botilbud for borgere med særlige sociale problemer udgør 1,676 mio. kr. i 
2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedrørende botilbud for borgere med særlige sociale 
problemer, herunder forsorgshjem og kvindekrisecentre. Udgifterne dækkes 50 % af statsrefusion. 
 
Da kommunen ikke selv visiterer til disse tilbud, vil udgiften svinge fra år til år alt efter behov. 
 

2.1.1.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud 

Budgettet vedrørende stabiliserende omsorgstilbud udgør 72.000 kr. i 2019. 
 
Budgettet dækker over udgifter til midlertidigt ophold, dvs. stabiliserende omsorgstilbud til 
misbrugere, jf. SEL § 107.  
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3. Politikområde – Folkeskoler 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 367.784 370.449 370.311 370.311 

Skole- og Dagtilbudsafdelingen 351.261 353.881 353.743 353.743 

Folkeskoler 349.492 352.112 351.974 351.974 

Skoler 266.243 268.863 268.725 268.725 

Befordring af elever i grundskolen 9.962 9.962 9.962 9.962 

Betaling til specialskole 22.751 22.751 22.751 22.751 

Bidrag til statslige og private skoler 34.057 34.057 34.057 34.057 

Efterskoler og ungdomskostskoler 10.134 10.134 10.134 10.134 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.422 1.422 1.422 1.422 

Udviklingsafdelingen 4.922 4.922 4.922 4.922 

Tjenestemandspensioner 1.770 1.770 1.770 1.770 

Børn og Unge 16.523 16.568 16.568 16.568 

Specialundervisning i regionale tilbud 600 600 600 600 

Betaling til specialskoler 3.410 3.410 3.410 3.410 

Ungdomsuddannelser 12.630 12.675 12.675 12.675 

Specialundervisning i regionale tilbud 283 283 283 283 

Asyl-centralt -400 -400 -400 -400 

I alt 367.784 370.449 370.311 370.311 

 
 

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

3.1.1 Skole og Dagtilbud 

3.1.1.1 Folkeskoler 

3.1.1.1.1 Skoler 

Samlet budget udgør 266,243 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, Vestermarkskolen med tilhørende SFO 
samt fællesudgifter. 
 

3.1.1.1.1.1 Folkeskoler 

Omfatter drift af 12 folkeskoler, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, AKT klasserne på 
Aars, Aalestrup og Løgstør Skole, AKT+ Farsø skole, Modtagerklasserne Farsø skole, 
Vestermarkskolen samt fællesudgifter. 
 
Fællesudgifter og indtægter omfatter:  
Ny løn, tolkebistand, inklusionsmidler (regulering på specialklasseelever), enkeltmandsunder-
visning, Julemærkehjem og sygehusundervisning, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete 
udgifter, sum til regulering af modtagerklasseelever, EUD10, Turboforløb, Talentklasser samt sum 
til støtte/praktisk hjælp, i alt ca. 12,5 mio. kr. 
 
Hertil kommer betalinger til/fra kommuner, nettoindtægt på i alt ca. 7,7 mio. kr. Beløbet er i 2019 
hævet med 1,750 mio. kr. i forhold til 2018, da opkrævningspraksis er ændret jf. BFrå-025. 
Samlet budget på fællesudgifter ca. 4,8 mio. kr. 
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Tildelingen til skolerne: 
Folkeskolerne tildeles et grundbeløb pr. skole, et beløb pr. elev, et beløb pr. m2 samt den faktiske 
udgift til rengøring og forbrugsudgifter. Skoler med en klassekvotient på under 17 (for hele skolen) 
tildeles et ekstra beløb pr. skole på 435.000 kr. I forbindelse med implementering af tildelings-
modellen i 2017, blev der indført ”max 10 % overgangsbeløb”. Det samlede beløb udgjorde i 2017 
1.205.043 kr. 
 
I forbindelse med evaluering af tildelingsmodellen blev det på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 
10/10 2017 besluttet, at udfase overgangsbeløbet på 1.205.043 kr. Overgangsbeløbet udfases 
over 3 år. Beløbet blev således reduceret til 803.362 i 2018. 401.681 kr. i 2019 og 0 kr. i 2020. 
Overgangsbeløbet skal i stedet bruges til at forhøje tildelingen til skoler med en klassekvotient på 
under 17 elever. Dette beløb stiger således fra 275.000 kr. i 2017 til 355.000 kr. i 2018, 435.000 kr. 
i 2019 og 516.000 kr. i 2020. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Minianalysen (Børne- og Skoleudvalget den 28/11 2017), blev 
det besluttet at: 
 

 Inklusionsmidlerne på 3.576 kr. pr. elev fastfryses til 2017 niveau. Pris og lønfremskriv-
ningen tilføres ”bufferpuljen” på specialklasseelever. I 2018 udgør beløbet 319.385 kr., som 
er tillagt ”bufferpuljen”. 

 Taksten pr. elev til specialklasserne fastfryses til 2017 niveau. Pris og lønfremskrivningen 
tilføres ”bufferpuljen” på specialklasseelever.I 2018 udgør beløbet 1.319.619 kr., som er 
tillagt ”bufferpuljen. 

 En elev kun kan udløse én bevilling i et skoleår. Derfor tilføres ”bufferpuljen” fra 1/1 2018 
midler fra almenområdet, hvis en elev overgår til specialklasse midt i et skoleår: 
- Ekskluderes eleven i 1. halvår (1/1 - 30/6) betales hele elevtaksten tilbage. 
- Ekskluderes eleven i 2. halvår (1/7 - 31/12) betales halvdelen af elevtaksten tilbage. 

 
”Bufferpuljen” til specialklasseelever er i 2019 øget til 3.639.005 kr. 
 
I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen i august 2014 blev der afsat midler til 
forøgelse af bloktilskuddet til implementering af reformen (omstillingspuljen). Midlerne var afsat i 
2014-2017, hvorefter de bortfalder. For at undgå besparelser på skoleområdet var der i 2018 et 
driftsønske på området på 3,156 mio. kr. Ønsket blev imødekommet i budgetaftalen for 2018. 
Midlerne er indarbejdet i tildelingen til skolerne. 
 
Til budget 2019 var der et besparelsesforslag på 3,156 mio. kr. (BFrå-015). I Budgetaftale 2019 
blev beløbet reduceret til 1,156 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i tildelingsmodellen i forhold til 
elevtal og svarer til 358 kr. pr. elev. Til budget 2019 er der ligeledes sket reduktion af BFrå-018 
Familiestuer og familieklassen. Samlet besparelse på 1,430 mio. kr. Familieklassen er forankret 
under Gedsted Skole, og Familiestuerne er forankret under Ranum LBO. Lukningen af de 2 tilbud 
sker ultimo 2018. 
 
Tildelingen pr. skole/elev ser således ud: 
 

Tildeling pr. elev kr. 0. - 3. kl  4. - 6. kl. skole 7. - 9. kl 

Undervisning 30.808 36.070 37.808 

Drift pr. elev 2.500 2.500 2.500 

Inklusion 3.576 3.576 3.576 

Uddannelse og udvikling 682 682 682 

Ledelse 1.421 1.421 1.421 

Fordeling IT-klassen 117 117 117 

Besparelse i B19 (1,156 mio.)  -358 -358 -358 

Tildeling pr. elev i alt 38.746 44.249 45.987 
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Grundbeløb pr. skole kr. 0. - 6. kl skole 0. - 9. kl. skole 

 Grundbeløb pr. skole 1.049.887 1.049.887 

 Ledelse 406.000 606.000 

 Grundbeløb i alt pr. skole 1.455.887 1.658.887 

 

    
Derudover kr. 0. - 6. kl skole 0. - 9. kl. skole 

 102 kr. pr. m2 pr. skole til drift 106 106 

 Rengøring og forbrugsudgifter faktisk udgift faktisk udgift 

 Klassekvotient u/17 – pr. skole 435.000 435.000  

 
Tildeling til ADHD, AKT, AKT+ og K-klaserne tildeles i forhold til faktiske antal elever og reguleres 
månedsvis. Tildelingen er som nævnt ovenfor fastfrosset i 2017-niveau. 
 
Tildelingen pr. specialklasseelev ser således ud: 
 

Tildeling pr. elev Kr.  

Sprog - Læse klasse, Aars 75.204 

Generelle, Aars 143.607 

AKT, Aars og Løgstør 208.723 

AKT, Aalestrup 263.219 

ADHD, Farsø 171.390 

K-kl, Ranum 245.128 

AKT+, Farsø 263.513 

M-kl, Farsø 53.153 

 
 
Elevtallet pr. 5. september 2018 danner grundlag for skoleåret 2018/19 og svarer til kalenderåret 
2019. 
 
Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler pr. 5/9 2018. 
 

Skole 
Antal 

klasser 
Almene 
elever 

AKT,     
AKT+ 

ADHD,      
K-kl, SL 

M-kl., 
Generelle 

Elever i 
alt 

Toppedalskolen 10 207       207 

Farsø 22 528 10 28 31 594 

Gedsted 7 91       91 

Hornum 10 201       201 

Løgstør 20 396 23     419 

Ranum 10 148   29   177 

Ullits 7 83       83 

Vestrup 7 70       70 

Vester Hornum 10 143       143 

Østermarkskolen 27 646       646 

Aalestrup 14 260 15     275 

Aars 20 456 37 7 41 541 

I alt 164 3.226 85 64 72 3.447 
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Undervisningen af børn fra Asylcenter Ranum foregår på Farsø Skole, ligesom uledsagede 
mindreårige asylansøgere (tidligere UMI) undervises på Farsø skole. For dem alle gælder det, at 
der afregnes månedsvis i forhold til faktiske antal børn/elever. Disse elever er ikke medregnet i 
tabellen ovenfor. 
 

3.1.1.1.1.2 Skolefritidsordninger – SFO/LBO 

Omfatter udgifter til drift af 12 SFO/LBO’er, SFO2 på Gedsted Skole, søskenderabat, friplads-
tilskud, forældrebetaling, inklusionspulje, normeringsforskydninger samt betalinger til/fra 
kommuner. 
 
I forbindelse med skoleforliget blev det besluttet, at 3-5 årsområdet skulle tilføres 4 mio. kr. Puljen 
fordeles til alle institutioner efter børnetal således, at institutionen tildeles 20.000 kr. i grundtilskud 
+ forlods 3.000 kr. pr. barn, hvor både barn og begge forældre ikke har dansk som modersmål. Det 
resterende beløb fordeles ligeligt efter børnetal.  
 
Åbningstiden for SFO-børn er uændret 21 timer ugentlig. Taksten er ændret i forhold til 2018, idet 
Byrådet har besluttet, at taksten skal pris/lønfremskrives jf. BFrå-010. Det betyder, at prisen for 
heldagsmodul stiger til 1.224 kr. pr. måned (1.200 kr. pr. måned i 2018), eftermiddagsmodul stiger 
til 1.075 kr. pr. måned (1.054 kr. pr. måned i 2018) og morgenmodul stiger til 587 kr. pr. måned 
(575 kr. pr. måned i 2018). For alle 3 satser gælder det, at juli måned er betalingsfri. 
  
En heldagsplads udløser 1,738 personaletime pr. uge, eftermiddagsplads udløser 1,651 
personaletime pr. uge, mens en morgenplads udløser 0,608 personaletime pr. uge. Der er regnet 
med en gennemsnitsløn på 422.333 kr. pr. medarbejder.  
 
Budget 2019 er beregnet på baggrund af det forventede antal indskrevne børn og fremskrevet med 
de af Byrådet vedtagne pris- og lønfremskrivninger. Fordelingen af børn og budget ses af tabellen 
nedenfor.  
 
Derudover er der budget til beskæftigelsesmaterialer, uddannelse og arbejdsskadeforsikring, vikar 
samt bygningsdrift. 
 
 

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal LBO-

børn 
Antal SFO-

børn 
Antal Mini-

SFO 

Andel 1 
mio. kr. 

pulje 

Andel 4 
mio. kr. 

pulje 

Andel                   
"Mere 
pæda-
gogisk 

personale" 

SFO Farsø skole 
    

4.746.056  
    

         
184,83  

           9,50        

SFO Løgstør skole 
    

2.861.709  
    

         
122,91  

                -          

SFO Aalestrup skole 
    

3.270.183  
    

         
115,92  

             
5,00  

      

SFO Aars Skole 
    

5.257.581  
    

         
192,49  

           
13,00  

      

SFO Østermarkskolen 
    

4.681.318  
    

         
162,42  

           
13,25  

      

SFO Hornum skole 
    

1.510.323  
    

           
64,17  

                    

LBO V. Hornum skole 
    

3.601.816  
  

           
37,17  

           
39,67  

    
       

189.132  
         

35.536  

LBO Ullits skole 
    

4.125.459  
             

10,00  
           

26,08  
           

38,50  
  

         
18.917  

       
116.959  

         
27.666  

LBO Toppedalskolen 
    

4.793.177  
  

           
43,08  

           
74,33  

    
       

177.206  
         

38.620  

LBO Ranum Skole 
    

3.677.537  
             

7,33  
           

22,83  
           

34,08  
  

         
18.664  

       
118.141  

         
22.457  

LBO Gedsted skole 
    

3.393.929  
             

4,33  
           

21,50  
           

48,25  
  

         
14.206  

       
150.194  

         
32.641  

LBO Vestrup skole 
    

5.139.937  
             

10,83  
           

40,92  
           

34,16  
  

         
15.944  

       
177.009  

         
42.036  

I alt 
  

47.059.022  
           

32,49  
         

191,58  
      

1.111,73  
           

40,75  
         

67.731  
       

928.641  
       

198.956  
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3.1.1.1.1.3 Vestermarkskolen 

Vestermarkskolen er i 2019 budgetteret til 41,6 helårselever (45,5 helårselever i budget 2018) med 
et udgiftsbudget på 16,360 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. SFO Vestermarkskolen er i 
2019 budgetteret til 32,17 helårselever (34,75 helårsbørn i budget 2018) med et udgiftsbudget på 
4,423 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. Størstedelen af eleverne kommer fra 
Vesthimmerlands Kommune.  
 
Årstaksten er for skoledelen 393.448 kr. mod 381.278 kr. i 2018 og SFO 137.519 kr. mod 133.514 
kr. i 2018. Taksten er for såvel skole som SFO steget mere end almindelig lønfremskrivning. Det 
skyldes, at elevtallet er faldet, og der således er færre til at dække de faste omkostninger. Udgifter 
til befordring afregnes af hjemkommunen i forhold til faktisk udgift. Vesthimmerlands Kommune 
planlægger kørslen. 
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2019. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2019 budgetteret med et provenu på overhead og forrentning på 1,336 mio. kr.  
 

3.1.1.1.2 Befordring af elever i grundskolen 

Samlet budget udgør 9,962 mio. kr. i 2019. 
 
Budget dækker løn til kørselskoordinator, transport af elever i folkeskolen med NT, transport af 
elever til specialklasser, tilskud til elevers egen befordring samt sygetransport af egne elever og 
elever på Vesthimmerlands Gymnasium og Erhvervsskolerne i Aars. 
 

3.1.1.1.3 Betaling til specialskoler 

Samlet budget udgør 22,751 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter betaling af elever på interne skoler, specialskoler + SFO (0.-3. kl.) i andre kommuner, 
elever på Vestermarkskolen og SFO Vestermarkskolen samt kørsel til/fra specialskoler. 
 
Udgift til elever i SFO over 3. kl. i andre kommuner afholdes af Socialafdelingen. 
 
 

 
2018 2019 2020 2021 

 
2022 

Helårselever, skole  *52,33 43,25 43,25 43,25 43,25 

Skole, gns.pris kr. 380.017 390.953 390.953 390.953 390.953 

Helårselever, SFO 29,58 28,83 28,83 28,83 28,83 

SFO, gns.pris kr. 133.713 137.605 137.605 137.605 137.605 

Interne skoler 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Interne skole, gns.pris kr. 304.734 302.951 275.000 275.000 275.000 

 
* 2018 var inkl. AKT+ elever. 

 

3.1.1.1.4 Bidrag til statslige og private skoler 

Samlet budget udgør 34,057 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter til elever på friskoler. Taksten fastsættes i forbindelse med Finansloven. Der sker 
betaling for de elever, som har folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune den 5/9 året 
forud for budgetåret.  
 
Der er indgået driftsaftale med Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7. - 9. 
kl.) for elever i Aalestrup og Gedsted skoledistrikter. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Friskoleelever SFO, antal 164 189 216 216 216 

Friskoleelever SFO kr. 8.909 9.700 7.380 7.380 7.380 

Friskoleelever, antal 775 792 785 785 785 

Friskoleelever kr.  34.162 34.770 36.741 36.741 36.741 

Heraf Aalestrup Realskole, antal  170 175 193 193 193 

Driftsaftale Aalestrup Realskole kr. 25.104 22.800 18.772 18.772 18.772 

Note: Enhedspriserne er efter afløftning af 5% moms 

 

3.1.1.1.5 Efterskoler og ungdomskostskoler 

Samlet budget udgør 10,134 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter til elever på efterskoler. Taksten fastsættes i forbindelse med Finansloven. Der 
sker betaling for de elever, som har folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune den 5/9 
året forud for budgetåret.  
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Efterskoleelever, antal 298 291 285 285 285 

Efterskoleelever, kr. 33.915 34.770 35.271 35.271 35.271 

Ekstratilskud, antal 20 20 20 20 20 

Ekstratilskud, kr. 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 

Note: Enhedspriserne er efter afløftning af 5% moms 

 
 
Ekstratilskud gives til elever på efterskoler for elever med læse- og stavevanskeligheder efter 
godkendelse i CPP. 
 

3.1.1.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Samlet budget udgør 1,422 mio. kr. i 2019. 
 
Dækker udgifter til leje af Dr. Ingridhallerne i Farsø og V. Hornum Hallen, driftstilskud til Vestrup 
Multicenter samt drift af Hornum hallen. 
 
Budget 2019 er reduceret med BFrå-001 regnskabserfaringer på 184.000 kr.  
 

3.1.1.1.7 Udviklingsafdelingen 

Samlet budget udgør 4,922 mio. kr. i 2019. 
 
Dækker udgifter til uddannelse på skoler, børnehaver og SFO/LBO, It i folkeskolen, skolebibliotek 
samt løn til 3 konsulentstillinger. I forhold til 2018 er lønudgift til ½ konsulentstilling flyttet fra 
fællesudgifter på Folkeskolen til Udviklingsafdelingen.  
 

3.1.1.1.8 Tjenestemandspensioner 

Samlet budget udgør 1,770 mio. kr. i 2019. 
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Der betales pension til sygepensionerede tjenestemænd til de fylder 63½ år, hvorefter udgifts-
forpligtelsen overgår til Staten. Der betales børnepension, til sygepensionerede tjenestemænds 
børn, til de fylder 21 år. 
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Antal helårspersoner 7,42 7,00 6,67 6,67 6,67 

Antal børnepensioner, helårs 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 

3.1.1.2 Børn og Unge 

3.1.1.2.1 Specialskoler 

Omfatter drift af Limfjordsskolen og CKU Himmerland. Der er tale om institutioner, hvor udgiften 
modsvares af indtægter for salg af pladser.  
 

3.1.1.2.1.1 Limfjordsskolen 

Limfjordsskolen tilbyder STU-uddannelsen med tilhørende bo-del. Der er budgetteret med 35 
helårselever, hvoraf størstedelen kommer fra andre kommuner. Tilbuddet er et 3-årigt bo- og 
undervisningstilbud for unge udviklingshæmmede. Eleverne kan optages fra de er 16-25 år. 
 
Taksten på STU stiger med 0,43% i forhold til 2018. Den beskedne stigning skyldes, at Byrådet 
besluttede en 1% takstnedsættelse BFrå-029 på STU-tilbuddene på Limfjordsskolen og CKU 
Himmerland. Taksten på bo-del stiger med knap 1%. Der er i beregning af taksterne på bo-delen 
indregnet besparelse på 0,5% i 2019 som følge af KKR’s udmelding i Styringsaftalen 2018-2019. 
  
Limfjordsskolen har i 2019 et budget til STU på 7,891 mio. kr., inkl. overhead og afskrivning, mens 
bo-delen har et driftsbudget på 16,137 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. Budgetterne er 
beregnet med udgangspunkt i 35 helårselever.  
 
Projektværkstedet har et budget på 0,905 mio. kr. inkl. overhead og afskrivning, som er beregnet 
med udgangspunkt i 6 helårselever.  
 
 

  STU Bodel u/18 år Bodel o/18 år 
Bodel o/18 år 
egenbetaling 
Pr. måned 

Projektværksted 

Årstakst 2019 i kr. 227.641 475.595 392.375 7.102 158.867 

Årstakst 2018 i kr. 226.676 471.215 388.725 7.071 156.612 

Årstakst 2017 i kr. 214.985 456.980 375.585 6.980 154.587 

Årstakst 2016 i kr. 208.083 451.870 371.570 6.843 151.407 

Årstakst 2015 i kr. 201.492 432.160 356.970 6.730 148.920 

 
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2019. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2019 budgetteret med et overheadprovenu på 2,256 mio. kr.  
 

3.1.1.2.1.2 CKU Himmerland 

CKU Himmerland tilbyder STU-uddannelse i Arden. Der er budgetteret med 35 helårselever og et 
budget på 8,605 mio. kr. inkl. overhead i 2019. Årstaksten er i 2019 på 226.472 kr. mod 226.154 
kr. i 2018. 
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CKU Himmerland tilbyder også kompenserende specialundervisning for voksne. Her er der afsat 
budget på 7,651 mio. kr. inkl. overhead. Udgiften finansieres primært af Vesthimmerlands 
Kommune og Mariagerfjord Kommune, hver med 40%. Der sælges ydelser til andre kommuner, 
som betaler i forhold til de ydelser, de modtager. Timeprisen for andre kommuner er i 2019 på 750 
kr.  
 
CKU Himmerland driver Asylskolen for voksne på Louns Alstrup Skole som en selvstændig enhed. 
Her afregnes i forhold til det faktiske antal voksne. Udgiften finansieres af Asylcenter 
Vesthimmerland. 
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2019. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2019 budgetteret med et overheadprovenu på 1,112 mio. kr.  
 

3.1.1.2.2 Specialundervisning i regionale tilbud 

Samlet budget udgør 600.000 kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter for over 18-årige på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret.  
 

3.1.1.2.3 Betaling til specialskoler 

Samlet budget udgør 3,410 mio. kr. i 2019. 
 
Dækker udgifter til CKU Himmerland, hvor Vesthimmerlands Kommune betaler 40% af de 
budgetterede udgifter til kompenserende specialundervisning for voksne, svarende til 3,060 mio. 
kr., kørsel med 300.000 kr. samt betaling til andre kommuner med 50.000 kr. 
 
Budgettet til Betaling til andre kommuner er reduceret med 200.000 kr. til 2019 jf. BFrå-002. 
 

3.1.1.2.4 Ungdomsuddannelser – STU 

Samlet udgift udgør 12,630 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter til elever på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 
på institutioner i andre kommuner samt på Limfjordsskolen og CKU Himmerland. Visiteringen til 
den 3-årige uddannelse sker gennem visitationsudvalget via indstilling fra UU. Udover betaling til 
STU er der afsat 1,650 mio. kr. til befordring. En stigning på 450.000 kr. i forhold til 2018.  
 
 

 
2018 2019 2020 2021 

   Antal helårselever 44,96 45,00 45,00 45,00 

   Gennemsnitspris kr.  245.000 245.000 245.000 245.000 

   
 
Der budgetteres med samme antal helårselever fra 2018 til 2019 og overslagsårene.  
 

3.1.1.2.5 Specialundervisning i regionale tilbud 

Samlet budget udgør 283.000 kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter til 0-18 årige på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret samt hjælpemidler efter 
indstilling fra PPR eller Børn i Bevægelse. 
 

3.1.1.2.6 Asyl-centralt 

Der er budgetteret med en huslejeindtægt på Louns Alstrup skole på 400.000 kr. i 2019. 
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4. Politikområde – Dagtilbud 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 133.637 133.362 133.362 133.362 

Skole- og Dagtilbudsafdelingen 133.637 133.362 133.362 133.362 

Dagtilbud 133.637 133.362 133.362 133.362 

Fælles formål 12.153 12.153 12.153 12.153 

Dagplejen 40.838 40.838 40.838 40.838 

Daginstitutioner 61.245 60.970 60.970 60.970 

Tilskud til privatinstitutioner 16.000 16.000 16.000 16.000 

Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36 3.401 3.401 3.401 3.401 

I alt 133.637 133.362 133.362 133.362 

 
 

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

4.1.1 Skole og Dagtilbud 

4.1.1.1 Dagtilbud 

4.1.1.1.1 Fælles formål 

Samlet budget udgør 12,153 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter udgifter til søskendetilskud til dagpleje, daginstitutioner og private institutioner, løn til 
konsulent samt tilskud til forældre, der vælger privat pasning jf. §80 i Dagtilbudsloven. 
 
I 2019 er der budgetteret med tilskud til 130 helårsbørn i privat pasning §80 mod 143 helårsbørn i 
2018. Tilskud pr. år er beregnet til 64.838 kr. 
 
Søskendetilskud beregnes som procentuel andel af forældrebetalingen. For dagplejen er andelen 
1,15% (1,63% i 2018), for daginstitutioner 12,23% (12,54% i 2018) og privat institutioner 6,23% 
(5,62% i 2018). 
 

4.1.1.1.2 Dagplejen 

Samlet nettobudget udgør 40,838 mio. kr. i 2019. 
 
Omfatter løn til dagplejere og pædagoger, dagplejeleder, fripladstilskud, forældrebetaling, betaling 
til/fra kommuner samt øvrige driftsudgifter i dagplejen. 
 
Taksten er steget fra 2.558 kr. pr. måned i 2018 til 2.600 kr. pr. måned i 2019. Forældrebetalings-
procenten er uændret 24,58% i forhold til 2018. Der er budgetteret med pasning af 430 børn i den 
kommunale dagpleje. Belægningen er uændret 3,75. Juli måned er betalingsfri. 
  
Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen og udgør i 2019 18,82% 
mod budgetteret 18,87% i 2018. 
 

4.1.1.1.3 Daginstitutioner 

Samlet nettobudget udgør 61,245 mio. kr. i 2019. 
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Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, pulje til inklusion, kørsel specialgrupper, tolkebistand, pulje 
til regulering af børnetal, løn PAU-elever, FTR, central uddannelsespulje, betalinger til/fra 
kommuner og forældrebetaling) samt drift af 12 daginstitutioner og 1 specialbørnehave. 
 
Belastningsgraden er uændret i forhold til tidligere år, nemlig 10,6, og åbningstiden er ligeledes 
uændret 51 timer ugentlig. Det betyder, at hvert 3-5 årig barn udløser 4,811 time pr. uge. 0-2 årige 
har faktor 1,92, hvilket betyder, at de udløser 9,237 time pr. uge. Der reguleres hen over året i 
forhold til faktisk enhedstal.  
 
Udover den almindelige tildeling med 4,811 time pr. uge pr. barn gives der budget til: 
 
 

 Mere pædagogisk personale i dagtilbud, i alt 780.122 kr.  

 Bedre kvalitet i dagtilbud, i alt 1.218.000 kr.  

 Andel 5 mio. kr. til 0-5 års området, i alt 3.393.775 kr.  

 Øget åbningstid 4,5 time i 4 institutioner, i alt 1.274.840 kr.  

 Inklusionsmidler, i alt 1.204.594 kr.  
 
 

Udvikling takst dagtilbud 2018 2019  

  
 

Pris pr. måned, 
kr. 

Forældre-
betalings-

procent 

Pris pr. måned, 
kr. 

Forældre-
betalings-

procent 

 

  

Vuggestueplads, 0-2 år 2.776 23% 2.826 23%    

Vuggestueplads, 0-2 år 30 timer - - 1.865 23%    

Børnehaveplads, 3-5 år 1.817 25% 1.810 25%    

Børnehaveplads, 3-5 år 30 timer - - 1.195 25%    
Juli måned betalingsfri 

 
 
Der er til budget 2019 vedtaget besparelser på netto 715.000 kr. på henholdsvis BFrå-003 færre 
PAU-elever og BFrå-004 flytteomkostninger. Disse besparelser er den primære årsag til, at 
taksterne for en børnehaveplads falder fra 2018 til 2019.  
 
I Budgetaftalen 2019 er det endvidere aftalt, at Børne- og Familieudvalget anmodes om at 
udarbejde en ny finansieringsmodel med baggrund i BFdr-011 Ledelse uden for normering og øget 
åbningstid. Børne- og Familieudvalget har på møde den 27. november 2018 godkendt 
kommissorium for arbejdet med ny tildelingsmodel. Arbejdet forventes afsluttet senest juni 2019. 
 
Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen. Der er i budget 2019 
regnet med 23,22% (22,05% i budget 2018). 
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Fakta om daginstitutionernes budget 2019: 
 
 

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal 3-5 

årige 
Andel 1 mio. 

kr. pulje 
Andel 4 mio. kr. 

pulje 

Andel                   
"Mere pædagogisk 

personale" kr. 

Bh. Valhalla 4.578.103 
 

64,17 
 

271.332 53.709 

Bh. Kridthuset 5.321.228 
 

71,58 
 

292.680 60.257 

Bh. Troldehøjen 4.124.588 
 

55,66 
 

254.704 46.855 

Bh. Mejsevej 4.445.671 
 

52,74 
 

222.382 44.145 

Bh. Bakgården 4.386.599 
 

60,50 
 

241.722 50.930 

Lille Madsens Hus 10.262.037 25,00 91,17 45.615 373.560 117.155 

Hornum Bh. 3.587.030 
 

43,92 
 

203.019 36.636 

Bakkegårdens Bh. 5.365.710 12,00 44,75 27.095 201.344 57.067 

Bh. Sneglehuset 5.962.537 20,00 41,33 38.492 216.319 67.118 

Bh. Markvænget 7.788.559 25,00 62,83 44.190 282.914 92.652 

Aalestrup Børnehus 9.692.130 16,00 93,66 32.794 432.499 104.510 

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal 3-5 

årige 
Andel 1 mio. 

kr. pulje 
Andel 4 mio. kr. 

pulje 

Andel                   
"Mere pædagogisk 

personale" kr. 

Højgårdens Bh. 4.148.509 12,00 35,34 27.095 186.019 49.088 

I alt 69.665.700 110,00 717,65 178.382 3.178.494 780.122 

 
 
Blå Stue på Bh. Mejsevej drives som en rammeaftaleinstitution under Styringsaftalen. Der er afsat 
budget til 10 helårsbørn. Den mellemkommunale betaling er steget til 417.123 kr. i 2019 fra 
411.208 kr. pr. år i 2018. Der er i beregningen af taksten indregnet en besparelse på 0,5% i 2019 
som følge af KKR’s udmelding i Styringsaftalen 2018-2019. 
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2019. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2019 budgetteret med et overheadprovenu på 0,267 mio. kr.  
 

4.1.1.1.4 Tilskud til private institutioner 

Samlet budget udgør 16 mio. kr. i 2019.  
 
Omfatter tilskud til private institutioner og betalinger til/fra kommuner. Tilskud til privat institutioner 
er beregnet med udgangspunkt i udgift for tilsvarende kommunale tilbud. Budgettet er beregnet 
med udgangspunkt i 56 0-2 årige, 144 3-5 årige og 26 6-9 årige.  
 
Antal børn i de 3 aldersgrupper er beregnet med udgangspunkt i forbrug i 2018.  

 
 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

   Antal helårsbørn 0-2 årige 24,00 36,00 55,58 55,58 55,58 

   Antal helårsbørn 3-5 årige 146,00 170,00 144,50 144,50 144,50 

   Antal helårsbørn 6-9 årige 30,00 26,00 26,34 26,34 26,34 

   

4.1.1.1.5 Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36 

Samlet budget udgør 3,401 mio. kr. i 2019. 
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Udgifter til betaling af børn på Blå Stue Mejsevej og Lucernevangens Børnehave i Randers. Der er 
budgetteret med 6,00 helårsbørn på Blå Stue Mejsevej og 2 helårsbørn på Lucernevangens 
Børnehave. Samlet en stigning på 1 helårsbarn fra 2018. 
 

Anlægsbudget 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 24.750 35.250 15.250 5.250 

Skole- og Dagtilbud 24.750 35.250 15.250 5.250 

Skoler 22.050 34.000 14.000 4.000 

314 Løgstør skole - renovering 16.000 7.500     

465 Renoveringsplan Aalestrup Skole 3.000 20.000 10.000   

516 Masterplan 2019 2.550 4.000 4.000 4.000 

517 Farsø Skole SFO 500 2.500     

Dagtilbud 2.700 1.250 1.250 1.250 

466 Masterplan Dagtilbud 2019 500 1.250 1.250 1.250 

518 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum 2.200       

I alt   24.750 35.250 15.250 5.250 

 
 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

5.1 Skole og Dagtilbud  

5.1.1 Skoler 

5.1.1.1 314 Løgstør Skole – renovering 

På Løgstør skole er der i alt afsat 47,5 mio. kr. til renovering og energirenovering i årene 2016 – 
2020. 
 
 

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 

Løgstør skole - renovering etape I   
         

4.000  
          

15.000  
            

6.000  
  

Løgstør skole - renovering etape II       
          

10.000  
            

7.500  

Løgstør skole - energirenovering 
         

5.000  
        

I alt 5.000 4.000 15.000 16.000 7.500 

 
 
Renovering er påbegyndt i 2018. Fløj 1 er færdig og taget i brug. Fløj 2 tages i brug i marts 2019. 
Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2020. 
 

5.1.1.2  465 Renoveringsplan Aalestrup Skole 

Renovering af Aalestrup Skole og tilbygning med klasselokaler. Arbejdet påbegyndes i 2019 og 
forventes afsluttet i 2021. Der er i alt afsat 33 mio. kr. til formålet. 
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5.1.1.3  516 Masterplan 2019  

Midlerne prioriteres af Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra administrationen i Børn Skole 
og Team Ejendom i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Der er afsat 2,550 mio. kr. til formålet i 
2019. 
 

5.1.1.4  517 Farsø Skole SFO 

Renovering af det tidligere posthus i Farsø, som Vesthimmerlands Kommune erhvervede ultimo 
2016. Arbejdet med renovering igangsættes i 2019 og afsluttes i 2020. Der er afsat 3 mio. kr. til 
formålet i 2019 og 2020. 
 
 

5.1.2 Dagtilbud 

5.1.2.1  466 Masterplan Dagtilbud  

Midlerne prioriteres af Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra administrationen i Børn Skole 
og Team Ejendom i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet i 2019. 
 

5.1.2.2  518 Aalestrup Børnehave – ekstra grupperum 

Der er afsat 2,2 mio. kr. til ekstra grupperum til Børnehuset Aalestrup for at imødegå det stigende 
behov for pasning af børn i Aalestrup by.  
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Kultur- og Fritidsudvalget 
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Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Driftsbudget 

Kultur- og Fritidsudvalgets hovedområder vedrører i stor udstrækning tilskud til foreninger, 
kulturelle formål, haller, museer og folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalgets 
budget af drift af en kommunal hal (svømmehal), Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteket 
m.m. 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 60,0 mio. kr., der fordeler sig med 69,7 mio. kr. i 
udgifter og 9,7 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Faste tilskud 24.983 -46 

2. Øvrige kulturelle formål 44.725 -9.658 

I alt brutto 69.709 -9.704 

I alt netto   60.005 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
 

 
 
 
Som beskrevet ovenfor er Kultur- og Fritidsudvalget opdelt i to politikområder.  
 
Politikområde 1 - Faste tilskud:  
Området omhandler primært udbetaling af tilskud til haller, museer samt musikhuset ALFA mv.  
 
Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål: 
Består bl.a. drift af en kommunal hal (svømmehal), Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteket, 
tilskud til kulturelle aktiviteter, folkeoplysende voksenundervisning samt folkeoplysende 
foreningsarbejde, udvikling af ydre- og landdistrikter samt foreningsudvikling. 
 
Begge politikområder er nærmere beskrevet ii det følgende.  
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Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

 Fremskrevet budget 60.238 62.741 64.651  64.651 

 Korrektion pris og lønfremskrivning – udmeldt af KL -201 -201 -201 -201 

 Fordeling af art 4.0 - 4.9 puljen  68  68   68   68  

 Tekniske korrektioner 7  13 13 13  

 Råderum -876 -2.876 -2.876 -876 

 Driftsønsker  770 770 770 650 

I alt 60.006 60.515 62.425 64.305 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 
 

1. Politikområde – Faste tilskud 

Under Politikområde 1 - Faste tilskud er der til budget 2019 afsat i alt 24,937 mio. kr. netto. 
Budgettet for overslagsårene er afsat med henholdsvis: 
 

 24,931 mio. kr. i 2020. 

 24,789 mio. kr. i 2021.   

 24,669 mio. kr. i 2022. 
 
Det samlede budget er jf. Budgetaftalen for 2019 reduceret med 0,180 mio. kr. foruden tilførte 
midler på 0,035 mio. kr. henført som teknisk korrektion. I alt er området dermed reduceret med 
0,145 mio. kr. i 2019, nærmere beskrevet i de følgende bemærkninger. 
 
Nedenfor er vist fordelingen af de faste tilskud. 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 24.937 24.931 24.789 24.669 

Kultur og Fritid 24.937 24.931 24.789 24.669 

Haller 15.606 15.600 15.457 15.457 

Museer 8.164 8.164 8.164 8.044 

Musikarrangementer 1.052 1.052 1.052 1.052 

Kimbrergarden 29 29 29 29 

Musikhuset Alfa 1.024 1.024 1.024 1.024 

Andre kulturelle opgaver 115 115 115 115 

Øvrige kulturelle opgaver 115 115 115 115 

Vesthimmerlands Kulturråd 115 115 115 115 

I alt 24.937 24.931 24.789 24.669 
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1.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

1.1.1 Kultur og Fritid 

1.1.1.1 Haller 

Budgettet vedrørende tilskud til de selvejende haller udgør i alt netto 15,606 mio. kr. for 2019 
herunder indgået lejeaftale med Landal Rønbjerg om brug af svømmehallen i Rønbjerg. Beløb 
udbetales som tilskud (driftstilskud og enkelte også som serviceringstilskud). 
 
Området er for 2019 reduceret med i alt 0,089 mio. kr. jf. budgetaftalen – fordeling af besparelsen 
på 0,250 mio. kr. (KFrå-007) og samtidig tilført 0,035 mio. kr. henført som teknisk korrektion – 
fordeling af art 4.0 – 4.9 puljen.  
 
Budgetbeløbene til tilskud til de selvejende haller samt lejeaftale med Landal Rønbjerg er fordelt 
som nedenstående for Budget 2019 samt overslagsår: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2020 

Fælles 23 23 23 23 

Bakkeskolehallen 435 435 435 435 

Blære Multihus 516 516 516 516 

Dr. Ingrid Hallerne 3.263 3.259 3.115 3.115 

Gedsted Hallen 647 647 647 647 

Gundersted Multihus 117 117 117 117 

Hvalpsund Hallen 179 179 179 179 

Idrætscenter Østermarken 1.929 1.929 1.929 1.929 

Lanternen, Løgstør 2.474 2.474 2.474 2.474 

Overlade Kulturcenter 169 169 169 169 

Ranum Hallen 992 992 992 992 

Rønbjerg Svømmehal 1.951 1.950 1.951 1.951 

Strandby Hallen 216 216 216 216 

Ullits Minihal 61 61 61 61 

Vegger Idræts- og Kulturhus 55 55 55 55 

Vestrup Minihal 337 337 337 337 

Østhallen Simested 182 182 182 182 

Aalestrup Friluftsbad 699 699 699 699 

Aalestrup Hallen 1.358 1.358 1.358 1.358 

I alt 15.606 15.600 15.457 15.457 

 
 

1.1.1.2 Museer 

Til museer er der afsat et budget på 8,164 mio. kr. i driftstilskud.  
 
Jf. Budgetaftalen er der på baggrund af ansøgning fra Vesthimmerlands Museum tilført 0,120 mio. 
kr. som ekstra driftstilskud (KFdr-003). Tilskuddet er givet til fortsættelse af forskningsopgaver i 
årene 2019-2021. Tilskuddet blev oprindelig givet til Budget 2018, men kun som et ét årig 
budgetbeløb. 
 
Derudover er området museer reduceret med 0,161 mio. kr. – fordeling af besparelsen på 0,250 
mio. kr. (KFrå-007). 
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Thit og Johannes V. Jensen Museet fik øget deres tilskud i forbindelse med Budgetaftalen 2018, 
som tilskud til opnormering af museumsleder. Fra 2019 og frem er der afsat 160.000 kr. til denne 
opnormering. 
 
Området er samlet reduceret med 0,041 mio. kr. i 2019. 
 
Tilskud (driftstilskud) til museer fordeler sig således: 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2020 

Danmarks Cykelmuseum 136 136 136 136 

Himmerlands Kunstmuseum 131 131 131 131 

Johannes V. Jensens Museum 413 413 413 413 

Limfjordsmuseet 3.338 3.338 3.338 3.338 

Museumscenter Aars 3.141 3.141 3.141 3.021 

Nutidsmuseum 48 48 48 48 

Stenaldercentret Ertebølle 957 957 957 957 

I alt 8.164 8.164 8.164 8.044 

 

1.1.1.3 Musikarrangementer 

Området musikarrangementer omhandler tilskud til Musikhuset ALFA og Kimbergarden. Tilskuddet 
til Musikhuset ALFA er reduceret med 0,050 mio. kr. i forbindelse med Budgetaftalen (KFrå-002). 
Budgettet til området er fordelt med henholdsvis 0,029 mio. kr. til Kimbrergarden og 1,024 mio. kr. 
til Musikhuset ALFA. 
  
Det samlede budget for området udgør i alt 1,052 mio. kr. for 2019. 
 

1.1.1.4 Andre kulturelle opgaver 

Under andre kulturelle opgaver er der afsat 0,115 mio. kr. som tilskud til Vesthimmerlands 
Kulturråd. 
 
Vesthimmerlands Kulturråd og de fire lokale råd i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup uddeler i 
henhold til rådenes retningslinjer midler til lokale projektholdere, der ansøger om støtte til nye 
initiativer i det kulturelle foreningsliv i Vesthimmerland. Der kan ifølge retningslinjerne ikke samtidig 
gives tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd – herunder også de fire lokale kulturråd – og Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
 

2. Politikområde – Øvrige kulturelle formål 

Nedenfor er vist fordelingen af budgettet under Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål. udgettet 
for området udgår i alt 35,068 mio. kr. netto i 2019. Budgetoverslagsårene fordeler sig som 
følgende:  
 

 35,529 mio. kr. i 2020. 

 37,635 mio. kr. i 2021.  

 39,635 mio. kr. i 2022. 
 
Det samlede budget er jf. Budgetaftalen for 2019 tilført 0,074 mio. kr. Yderligere er området tilført 
0,040 mio. kr. henført til tekniske korrektioner – fordelingen af art 4.0 – 4.9 puljen, korrigeret 
prisfremskrivning af projekt RomanTid samt tilpasning af rengøringsbudget. I alt er området tilført 
0,114 mio. kr. for 2019, nærmere beskrevet i de følgende bemærkninger. 
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Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 35.068 35.529 37.635 39.635 

Kultur og Fritid 35.068 35.529 37.635 39.635 

Faste ejendomme 792 792 792 792 

Erhvervsejendomme 792 792 792 792 

Knabergården 792 792 792 792 

Haller 3.937 3.937 6.043 8.043 

Kommunale haller 3.937 3.937 6.043 8.043 

Kommunale haller - Fælles 124 124 124 124 

Aars svømmehal - Total 3.813 3.813 3.813 3.813 

Svømmecenter Vesthimmerland     2.106 4.106 

Folkebiblioteker 12.087 12.549 12.549 12.549 

Folkebiblioteker - Fælles 11.146 11.607 11.607 11.607 

Aars Bibliotek 493 493 493 493 

Løgstør Bibliotek 308 308 308 308 

Farsø Bibliotek 140 140 140 140 

Teater 62 62 62 62 

Musikarrangementer 4.207 4.207 4.207 4.207 

Kulturskolen Vesthimmerland 4.207 4.207 4.207 4.207 

Andre kulturelle opgaver 729 729 729 729 

Lokalhistoriske samlinger 62 62 62 62 

Lokalhistoriske samlinger - Fælles 25 25 25 25 

Aalestrup 11 11 11 11 

Gedsted og omegn 7 7 7 7 

Farsø 6 6 6 6 

Løgstør 13 13 13 13 

Øvrige kulturelle opgaver 667 667 667 667 

Forskellige kulturelle aktiviteter 432 432 432 432 

Kulturaftalen Nordjylland 124 124 124 124 

Nyrup Husflidsskole 10 10 10 10 

Kulturblad 100 100 100 100 

Folkeoplysende voksenundervisning 658 658 658 658 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 10.213 10.213 10.213 10.213 

Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 487 487 487 487 

Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 558 558 558 558 

Udvikling af yder- og landdistriktsomr. 558 558 558 558 

Landsbyudvalg 295 295 295 295 

Landsbycoach 263 263 263 263 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde 709 709 709 709 

Tilskud til pensionistforeninger 264 264 264 264 

Foreningsudvikling 365 365 365 365 

I alt 35.068 35.529 37.635 39.635 
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Jf. Kommunens Økonomiske Politik for budgetperioden 2019-2022 skal hvert udvalg, indenfor de 
politiske fokusområder, arbejde med at definere 3-5 forslag til mål, som udvalget ved regnskabs-
aflæggelsen kan lade sig måle på. 

Målsætningerne, der kan være et eller flerårige, skal være tydelige i forhold til de vigtigste 
resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har med den baggrund arbejdet med målsætninger for udvalgets 
område. Processen har forløbet henover foråret 2018 og med endelig fastlæggelse af effektmål for 
budgetperioden 2019-2022 medio august 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har defineret følgende 
effektmål, hvilke primært berører dette politikområde: 
 

 Vi ønsker at anvende vores midler bedst muligt for vores borgere og brugere. I 2018 
foretager vi et serviceeftersyn af vores tilskudsordninger med henblik på harmonisering og 
effektivisering. Vi undersøger desuden muligheden for, at 25 års reglen afskaffes. 

 En Kulturuge inspirerer børn, unge og ældre til at tage del i de lokale fællesskaber. Vi 
ønsker derfor at gennemføre en kulturuge i 2019, hvor målet er flere deltagere i alle aldre 
end i 2018. 

 Vi tager initiativ til partnerskaber om idræt og kultur mellem kommunernes foreninger og 
daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, så børn og unge motiveres til idræt og 
bevægelse. 

 
 

2.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

2.1.1 Kultur og fritid 

2.1.1.1 Faste ejendomme 

På området er der afsat budget til drift af Knabergården i Aalestrup med i alt 0,792 mio. kr. netto.  
 
Knabergården anvendes til aktiviteter såsom Lokalhistorisk Arkiv - Aalestrup, Aalestrup Bibliotek 
herunder også borgerservice og turistinformation samt Knaberscenen. Derudover holder 
administrationen af ”Byen i Byen” til i huset, ligesom der også er en sygeplejeklinik samt lokale 
foreninger og kursusaktivitet for kommunen i huset. 
 

2.1.1.2 Haller 

Området dækker budget til drift af den kommunale svømmehal og friluftsbad i Aars samt midler til 
ekstraordinær vedligeholdelser. 
 
Budgettet til drift af Aars svømmehal udgør i alt 3,813 mio. kr. netto. Budgettet er tillagt 4.545 kr., 
som vedrører justering af udgifter til rengøringsenheden. 
 
Til ekstraordinære vedligeholdelser er der afsat 0,124 mio. kr. i 2019. 
 
Det samlede budget for området - Haller, andrager i alt 3,937 mio. kr. netto. 
 
I forbindelse med Budgetaftalen 2018 blev der afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 
2021 til drift af nyt svømmecenter i Aars. Med afsættelse af midlerne blev der principielt besluttet, 
at der skal bygges en ny svømmehal i Aars i budgetperioden. Midlerne skal ses i sammenhæng 
med de afsatte anlægsmidler.  Ved Budgetaftalen 2019 er der besluttet, at projektet udskydes et 
år. Der er således afsat 2,1 mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. for hvert af overslagsårene til drift af nyt 
svømmecenter i Aars. 
 
Yderligere bemærkninger til området kan ses under anlæg, Svømmecenter Vesthimmerland. 
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2.1.1.3 Folkebiblioteker 

Budgettet til drift af Vesthimmerlands biblioteksvæsen udgør i alt 12,087 mio. kr. netto i 2019 samt 
12,549 mio. kr. netto i overslagsårene 2020-2022. 
 
Biblioteket modtog i foråret 2017 efter ansøgning tilsagn om udbetaling af midler fra udviklings-
puljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 - et krav var at biblioteket selv 
skulle bidrage til gennemførelse af projektet RO(man)TID – På sporet af den tabte tid. Projektet 
medfører forskydninger i udbetaling af tilskud over år, hvorfor budgetterne for overslagsår ses 
forskellige. 
 
Biblioteket er jf. Budgetaftalen reduceret med 150.000 kr. henført til gevinstrealisering af nye It-
løsninger samt indgået SKI aftale for indkøb af bøger, tidsskrifter og anden fysisk biblioteks-
materiale (KFrå-001). Derudover er området tillagt 8.016 kr. vedrørende justering af udgifter til 
rengøringsenheden samt fordelingen af art 4.0 – 4.9 puljen med 17.000 kr. Projekt RomanTid er 
justeret i forhold til prisfremskrivning, således at det samlede projekt er reduceret med 6.022 kr. 
 
Vesthimmerlands biblioteksvæsen består af 4 hovedbiblioteker, som fysisk er placeret i Farsø, 
Løgstør, Aalestrup og Aars. Alle 4 biblioteker er ”åbne biblioteker”, hvilket betyder, at bibliotekerne 
er åbne hver dag fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Den personlig betjening udgør 32 timer ugentligt. Herud- 
over er der 5 bogcaféer, der er placeret i Gedsted, Hvalpsund, Ranum, Vegger og Overlade. Disse 
drives i samarbejde med lokale frivillige borgere. 
 
Vesthimmerlands biblioteksvæsen er dialogbaseret aftalestyret og har været det siden 2008. 
 
Neden for er vist udviklingen i besøgstal for bibliotekerne fordelt over år. År 2018 er medtaget i 
opgørelsen, men indeholder kun månederne januar til oktober. 
 

 
 

2.1.1.4 Teater 

Til teatervirksomhed i Vesthimmerlands Kommune er der afsat et budget på 61.904 kr. netto i 
2019. Budgettet bruges til børneteater på skolerne. Der er udarbejdet en model, der sikrer, at alle 
børn i de kommunale skoler hvert tredje år får mulighed for at opleve en teaterforestilling. Der 
spilles 17-18 forestillinger pr. år. Er der uforbrugte midler, bruges disse til anden offentlig teater-
forestilling eksempelvis familieforestilling i Musikhuset ALFA eller gadeteater. 
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2.1.1.5 Musikarrangementer 

Musikarrangementer omfatter budget til drift af Vesthimmerlands Kulturskole. Det samlede budget 
for området udgør i alt 4,207 mio. kr. netto. 
 
Vesthimmerlands Kulturskole underviser indenfor musik, billedkunst og drama. 
 
Nedenfor ses udviklingen i elevtallet for Kulturskolen pr. skoleår: 
 

  
 
Bemærkninger til grafen: 
 

 Understøttende undervisning er startet op i skoleåret 2014/2015. 

 I skoleåret 2014/2015 er lærernes efteruddannelse prioriteret højt, hvilket har medført et 
fald i aktivitetselever svarende til ca. 70 elever. 

 I alt tallet for 2016/2017 er faldet i forhold til tidligere, hvilket kan henføres til 
aktivitetsniveauet for børnehaveområdet. 

 Antal af cpr. elever er indeholdt i antallet af aktivitetselever (aktivitetselever er cpr. 
elever, der kan gå til mere end én aktivitet). 

 Kulturskolen har i deres optik ikke aktiviteter i den understøttende undervisning 
længere, de er overgået til at lave samarbejdsaftaler med skolerne i stedet. Det er en 
ny form for samarbejde, hvor skolerne og Kulturskolen enes om undervisning og deles 
om udgifterne. Det betyder, at de elever, Kulturskolen har i disse samarbejder, er 
registrerede med CPR og aktiviteter hos Kulturskolen, det vil de ikke være i den 
understøttende undervisning. 

 Kulturskolen har igen fået udvikling i børnehaverne. 
 
De to sidste forklaringer er medvirkende til, at der samlet set er en stigning i antallet af aktiviteter 
for 2017/2018 i forhold til sidste år. 
 
Kulturskolen er udviklingsorienteret, de er optaget af at sætte deres lærere i spil i forhold til det 
omkringliggende samfund. De afprøver hele tiden nye samarbejdsformer i samskabelse med andre 
aktører. Dette for at spille aktivt ind i byrådets overordnede strategier. 
 
Kulturskolen er opsøgende i forhold til at søge eksterne midler hjem. Dette kan ses i forbindelse 
med Kulturugen og de regionale midler. Kulturskolen afventer status for DBA aftalerne. 
 
Fra 1. marts 2019 ansættes en af lærerne som konsulent for ”Levende Musik i Skolen”. Det foregår 
som en fællesansættelse med en ugentlig arbejdsdag som ressource. Kulturskolen opkræver LMS 
økonomien til opgaven. 
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2.1.1.6 Andre kulturelle opgaver 

Til kulturel virksomhed er der afsat 0,729 mio. kr. Herunder er der afsat en pulje på 0,276 mio. kr., 
som har til formål at støtte og stimulere et alsidigt kulturliv i hele kommunen, og kan gives til et 
bredt udsnit af kulturelle aktiviteter efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Nuværende tilskudsordning for kulturelle aktiviteter giver mulighed for at støtte videreudvikling af 
eksisterende aktiviteter og til helt nye initiativer, der ikke vil blive gennemført uden tilskud. Puljen 
supplerer Kulturrådenes puljer og kan søges for beløb på 10.000 kr. og derover. Der kan ikke 
modtages støtte til arrangementer fra flere kulturelle puljer til samme aktiviteter. 
 
Jf. Budgetaftalen 2019 er der afsat yderligere 50.000 kr. til at fremme Kulturugen (KFdr-005). Det 
samlede budget til Kulturugen udgør dermed 100.000 kr. Kulturugen indgår ligeledes som en del af 
Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for 2019. 
 
Til udarbejdelse og udgivelse af Kulturblad besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2016 at 
afsætte 100.000 kr. gældende fra 2017. Midlerne har tidligere været placeret under kulturpuljen. 
 
Indenfor det resterende budget på 196.550 kr. afholdes udgifter til lokalhistoriske foreninger, Nyrup 
Husflidsskole samt kulturaftalen Nordjylland.  
 

2.1.1.7 Folkeoplysende voksenundervisning 

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning for 2019 udgør i alt 0,658 mio. kr. netto. Budgettet 
til området er reduceret med 0,150 mio. kr. ved Budgetaftalen 2019 (KFrå-003) i henhold til 
tidligere regnskabserfaringer. Budgettet dækker tilskud til aftenskoler under Folkeoplysningsloven. 
 
Ifølge Folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til folkeoplysende voksenundervisning som 
tilskud til foreningernes lønudgifter. Tilskud udbetales efter regelsættet ”Tilskudsordning for Den 
folkeoplysende voksenundervisning”. 
 

2.1.1.8 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Området tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde dækker følgende: 
 

 Medlemstilskud til folkeoplysende foreninger. 

 Udviklingspulje til folkeoplysende foreninger. 

 Tilskud til folkeoplysende foreninger i egne og lejede lokaler. 

 Tilskud til haller for folkeoplysende foreningers brug af haller. 

 Gebyrindtægter. 

 Forsikringer. 

 Materialetilskud. 

 Tilskud til mål og net. 
 
Det samlede budget for området udgør i alt 10,213 mio. kr. Området er ligeledes omfattet af Kultur- 
og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2019-2022. 
 
I 2019 er der afsat budget på 2,216 mio. kr. omfattende medlemstilskud til foreninger under 
Folkeoplysningsloven, yderligere er der afsat midler til en udviklingspulje på 0,075 mio. kr. For 
nuværende udbetales tilskud til foreninger efter ”Retningslinjer for Det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune”. Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der 
gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. 
Rammebeløbet fordeles efter et pointsystem, hvor der gives flest point til foreninger, der tilbyder 
aktiviteter til børn og unge i alderen 5 – 18 år. 
 
 
 
 



166 
 

Følgende graf viser antal medlemmer under 25 år. 
 

 

 
Udsving i antallet af medlemmer over år kan skyldes flere faktorer bl.a.: 
 

 Øget aktivitetsudbud blandt foreningerne. 

 Tilslutning blandt flygtninge. 

 At børn deltager i flere fritidsaktiviteter og tælles med for hver kontingentbetalende aktivitet i 
opgørelsen. 

 Fritidspas ordning. 

 Antallet af børn i de forskellige årgange. 
 
Det afsatte budget til lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven udgør for 2019 i alt 
7,713 mio. kr. Jf. Budgetaftalen 2019 er lokaletilskudsområdets budget reduceret med 100.000 kr. 
til ensretning af gældende regelsæt på lokaletilskudsområdet (KFrå-006), således at der 
fremadrettet fra 2019 maksimalt ydes tilskud til en timepris fastsat af KL. Samtidig blev der afsat 
0,500 mio. kr. til imødekommelse af udbetaling af tilskud til medlemmer over 25 år, afskaffelse af 
25 års reglen (KFdr-007).  
 
Yderligere er der afsat budget til materialetilskud. Tilskuddet til materialetilskud er reduceret fra 
200.000 kr. og til 100.000 kr. i forbindelse med Budgetaftalen 2019 (KFrå-004). 
 
Tilskud til mål- og net udgør netto 63.171 kr. for 2019 og er jf. Budgetaftalen 2019 reduceret med 
50.000 kr. (KFrå-005). Området er reduceret på bagrund af tidligere regnskabserfaringer. 
 
Lokaletilskud til foreninger udbetales ligeledes efter ”Retningslinjer for Det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune”. Lokaletilskud ydes til godkendte foreninger til 
haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter. 
 
Generelt for området arbejdes der med anbefalinger fra BDO analyse udarbejdet for området i 
efteråret 2018. 
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Nedenfor er vist udviklingen i antallet af medlemmer over 25 år 
 

 
 
 
Følgende graf viser det samlede antal medlemmer over årene 2010-2018. 
 

 
 
Der ses en tendens af foreningssammenlægninger, hvorfor der ses et fald i antallet.  
 
Søjlerne viser antal tilskudsberettigede foreninger: 
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2.1.1.9 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

Budgettet for området udgør i alt 0,487 mio. kr. og er fordelt på følgende områder: 
 
Fritidsrådets egne initiativer herunder afsatte midler som konsekvens af ændring af 
folkeoplysningsloven, udgifter til Kultur- og Fritidspris-festen samt drift af lokalebooking systemet. 
Samlet udgør budgettet for områderne 0,284 mio. kr. 
 
Yderligere er der afsat midler til fritidspas-ordningen. Ordningen er øget fra 2018 til 2019 med 
100.000 kr. jf. Budgetaftalen 2019 (KFdr-006). Der er i alt afsat 0,203 mio. kr. til ordningen i 2019. 
Fritidspas-ordningen giver børn og unge fra gråzonefamilier mulighed for at få økonomisk tilskud til 
en ønsket fritidsaktivitet. 
 
Administration af nøglekort til Byens hus ligger også under området. Udgifter og indtægter hertil 
afsættes som projektmidler, idet midlerne går på tværs af år. Der er dermed endnu ikke afsat 
budget hertil. 
 

2.1.1.10 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 

Det samlede budget for området udgør i alt 0,558 mio. kr. netto og er fordelt på følgende: 
 

2.1.1.10.1 Landsbyudvalget 

Til udvikling af yder- og landdistrikter er der afsat 0,295 mio. kr. Landsbyudvalget har til opgave at 
udvikle demokratiet og kulturen i Vesthimmerlands Kommune samt bidrage til at udvikle 
livskvaliteten i de mindre lokalsamfund. Samtidig fungerer udvalget som talerør og dialogforum 
mellem lokalområderne og kommunen.  
 
Midler vedrørende Landsbyudvalget dækker hovedsagelig grundtilskud til foreninger, afholdelse af 
landsbyernes årsmøde, medlemskab ved Landdistrikternes Fællesråd. 
 

2.1.1.10.2 Landdistriktskoordinator, LAG 

Yderligere har den lokale aktionsgruppe LAG Jammerbugt-Vesthimmerland indgået aftale om, at 
LAG-konsulenten ansættes ved Vesthimmerlands Kommune. Der er på området budgetteret med 
lønudgifter til LAG-konsulent, men samtidig budgetteret med en tilsvarende indtægt, idet udgiften 
refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland. 
 

2.1.1.10.3 Landsbycoach 

Et af ønskerne ved Budget 2017 drøftelserne var prioriteringen af en Landsbycoach-funktion til 
større fokus omkring landdistrikterne. Funktionen blev prioriteret med 260.000 kr. i 2017 og igen 
prioriteret i Budgetaftalen 2018 og overslagsår med samme beløb. Beløbet er fordelt med 200.000 
kr. til løn og 60.000 kr. til transport samt støtte af nye fælles initiativer. Det samlede budget for 
2019 udgør i alt 0,263 mio. kr. 
 

2.1.1.11 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 

Fra Socialudvalget er der fra budget 2018 tilført 690.579 kr. vedrørende støtte til frivilligt socialt 
arbejde (§18.midler). Budgettet til området for 2019 udgør i alt 0,709 mio. kr. Området blev flyttet 
som konsekvens af ny styrelsesvedtægt. 
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2.1.1.12 Tilskud til pensionistforeninger 

Fra Sundhedsudvalget er der fra Budget 2018 tilført 282.061 kr. vedrørende tilskud til 
pensionistforeninger, budgettet for 2019 udgør i alt 0,264 mio. kr. Området er reduceret med 
26.000 kr. jf. Budgetaftalen 2019 (KFrå-008). Der lægges op til, at der fra 2019 opsættes nye 
kriterier for udbetaling af tilskud til pensionistforeninger. Kriterierne vil blive behandlet i Kultur- og 
Fritidsudvalget.  Området blev flyttet som konsekvens af ny styrelsesvedtægt. 
 

2.1.1.13 Foreningsudvikling 

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland sat fokus på udvikling af 
foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune. Fra 2015 er der afsat budget til en foreningskonsulent. 
Konsulentstillingen er en deltidsstilling, der har til formål at understøtte, fremme og udvikle 
foreningernes arbejde. Yderligere er der afsat en udviklingspulje til at gennemføre arbejdet. 
 
Det samlede budget til området udgør i alt 0,365 kr. netto. 
 

2.1.1.14 ”Børn, Unge og Talent” 

2.1.1.14.1 KulturKANten 2017-2020  

KulturKANten er de 11 nordjyske Kommuners fælles Kulturaftale. En aftale mellem Kultur-
ministeriet og Kulturregion Nordjylland gældende fra 2017 til og med 2020. Under aftalen er der 3 
store indsatsområder, som hver især afvikler deres projekt, over den 4-årige periode KulturKANten 
2017-2020 er berammet til, deraf er ”Børn, Unge og Talent” (BUT) det ene projekt med en 
økonomisk ramme på i alt knap 14 mio. kr. 
 
Vesthimmerlands Kommune er godkendt som tovholder for projektet ”Børn, Unge og Talent” 
(BUT), som hører under indsatsområdet ”Muligheder for dannelse og talent”. Kultur-og fritidschefen 
i Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for afviklingen af projektet. Til opgaven er der ansat en 
fuldtids projektleder. Tovholderkommunens opgave er at skabe rammer for samarbejde og 
videndeling mellem delprojekter og udviklingstiltag. Ligeledes er opgaven at yde konsulentstøtte og 
sparring med aktørerne, stå for markedsføring og være i tæt dialog med KulturKANtens sekretariat.  
Projektlederen varetager driften af ”Børns møde Med kunsten” i samarbejde med administrative 
medarbejdere i Kultur- og Fritidsafdelingen i Vesthimmerlands kommune. 
 

2.1.1.14.2 Delprojekter og udviklingsopgaver 

BUT består af en række projekter, hvoraf nogle er nye, og andre er videreudvikling af tvær-
regionale kulturaktiviteter og kulturtilbud. 
  
Delprojekterne:  
 

 Med Skolen i Biografen. 

 Rød Stue i Biografen. 

 Brønderslev forfatterskole. 

 Orkesterskolen og Nordjysk Ungdomssymfoniorkester (NUS). 

 Børns Møde Med Kunsten (BMMK). 
 
Projektet Børn, Unge og Talent er økonomisk bevilliget ved særskilt ansøgning om tillægsbevilling. 
Projektet er budgetsat – med henholdsvist 3,452 mio. kr. i udgift og i indtægt for 2019. Projektet 
fremstår dermed som et nettobudget på nul. 
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Anlægsbudget 

Skemaet nedenfor viser de budgetalternativer, der blev godkendt som udvalgets anlægsbudget. 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Sundheds- og Kulturforvaltning 20.950 18.500 16.500 16.500 

Kultur og Fritid 20.950 18.500 16.500 16.500 

437 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud 200       

473 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner 4.000 2.000     

475 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 15.000 15.000 15.000 15.000 

508 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek 250       

509 Landsbyudvalget - projektmidler 2019 1.000 1.000 1.000 1.000 

510 Vedligehold af haller – 2019 500 500 500 500 

I alt   20.950 18.500 16.500 16.500 

 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der afsat 
følgende rådighedsbeløb til anlæg: 
 

 20,950 mio. kr. i 2019 

 18,500 mio. kr. i 2020 

 16,500 mio. kr. i 2021   

 16,500 mio. kr. i 2022 
 
Nedenfor er rådighedsbeløbene nærmere beskrevet. 
 

3.1 Thit og Johannes V. Jensen – tilskud 

I forbindelse med budgetaftalen 2019 blev der afsat yderligere 200.000 kr. i 2019 til projektet 
sammen- og ombygning af Thit og Johannes V. Jensen Museerne. I aftalen blev der samtidig 
bemærket, at projektet kan igangsættes, hvis et nyt udbud rammer samme resultat. 
 

3.2 Idrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner 

Til flytning af boldbaner i Løgstør blev der i forbindelse med Budgetaftalen 2018 afsat 
nedenstående rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene blev fastholdt ved Budgetaftalen 2019. 
  

 3,0 mio. kr. i 2018. 

 4,0 mio. kr. i 2019.  

 2,0 mio. kr. i 2020 som rådighedsbeløb. 
 
Der er således samlet afsat 9 mio. kr. til flytning af boldbaner fra Idrætsanlægget i Løgstør og til 
Lanternen.  
 
Byrådet besluttede jf. Budgetaftalen 2018, at etableringen sker som kommunalt anlæg. Det 
eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i 
forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape).  
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3.3 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 tilkendegav Byrådet igangsættelse af nyt svømmecenter i 
Aars ved afsættelse af 45 mio. kr. fordelt på en treårig periode fra 2019. Med afsættelse af 
midlerne ved budgetaftalen for 2018 blev det principielt besluttet, at der skal bygges en ny 
svømmehal i Aars i budgetperioden. Citat fra budgetaftalen 2018: ”Dog før der tages stilling til et 
konkret projekt kræves et bedre beslutningsgrundlag for både driftsregnskab og anlægsudgifter, 
samt afklaring af ejerskab. 
 
Yderligere kan det fremlagte projekt kun godkendes, såfremt de afsatte midler kan dække 
projektet, og der kan skaffes den fornødne medfinansiering via fonde. Såfremt dette ikke lykkes må 
der udarbejdes et projekt inden for de afsatte midler. De afsatte midler kan derfor kun frigives, hvis 
Byrådet kan godkende et konkret projekt.” 
 
Ved budgetaftalen for 2019 blev projektet udskudt, da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at 
igangsætte projektet i 2019. Yderligere blev det bemærket i budgetaftalen for 2019, at 
beslutningen i budget 2018 skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., 
(heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr. 
 
Beslutningsoplægget viser, at driften ikke kan overholde de 4 mio. kr., så projektet nedsættes til en 
totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Denne ramme kan 
dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne. 
 
Samlet set gives der til projektet fra kommunen 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal 
lånegaranti. Vedrørende fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån.  
 
For at sikre at der kan arbejdes videre med projektet afsættes 15 mio. kr. til projektet i 2019. Hvis 
det viser sig nødvendigt, kan midlerne senere anvendes som et kommunalt lån, der skal afdrages 
og forrentes af svømmecentret svarende til et kommunegaranteret lån. 
 
Af midlerne kan der i 2019 anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering. 
 
 

3.4 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek 

Til 2019 budgettet blev der afsat 0,250 mio. kr. til indretning af 2 yderligere toiletter i forrummet til 
biblioteket i Aars. Aars bibliotek har kun et toilet til publikum. Toilettet benyttes såvel af besøgende 
på biblioteket som af offentligheden generelt. 
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

3.5 Landsbyudvalget – projektmidler – 2019 

Til fremme af projekter i landsbyerne er der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som 
rådighedsbeløb. Til Budget 2019 og overslagsår er afsat 1,0 mio. kr. for hvert af årene i forbindelse 
med Budgetaftalen 2019. Det er fortsat Landsbyudvalgets ønske at kunne understøtte ildsjælenes 
arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen.  
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

3.6 Vedligeholdelse af haller 2019 

Jf. Budgetaftalen 2019 er der afsat 0,500 mio. kr. som rådighedsbeløb til vedligeholdelse af haller i 
2019. Beløbet er ligeledes afsat i 2020, 2021 og 2022. 
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I 2016 blev der udarbejdet vedligeholdelseskatalog for alle selvejende haller med henblik på en 
flerårig prioritering af vedligehold.  
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

3.7 Lånegarantier 

Herudover er der givet lånegaranti på følgende område: 
 
Udover de afsatte rådighedsbeløb er der givet lånegaranti til Svømmecenter Vesthimmerland, 
Aars. Lånegarantierne udgør 10,0 mio. kr. for hvert af årene 2020, 2021 og 2022. 
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Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget 
 

Driftsbudget 

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver fordeler sig på følgende politik-/hovedområder: 
 
Bolig og erhverv 
Udlejning af kommunale jordarealer, lokalplanlægning og skadedyrsbekæmpelse. 
 
Infrastruktur, fritidsområder og kommunale ejendomme 
Drift og vedligehold af kommunale fysiske aktiver, herunder veje, havne, flyveplads, bygninger med 
udenomsarealer, park- og naturområder og diverse øvrige arealer. Indeklimasager i henhold til Lov 
om byfornyelse. Vej- og trafikplanlægning. 
 
Natur og miljø 
Myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor lovområderne miljøbeskyttelse, planlægning, 
naturbeskyttelse, vandforsyning, vandløb, jordforurening, fredning m.fl. Drift af offentlige vandløb. 
 
Klima og vinterberedskab 
Sikring af færdselsveje og kommunale aktiver i forbindelse med særlige vejrsituationer, herunder 
sne, frost, storm, skybrud og lignende. 
 
Kollektiv trafik 
Tilrettelægge og medfinansiere kollektiv trafikbetjening, herunder bl.a. bus- og færgeruter. 
 
Affald 
Planlægning og drift af ordninger til håndtering af affald fra borgere og virksomheder. 
 
 
Udvalget er for 2019 tildelt en nettobevilling på 85,7 mio. kr., der fordeler sig med 136,5 mio. kr. i 
udgifter og 50,9 mio. kr. i indtægter. Budgettet omfatter både de skattefinansierede og de 
brugerfinansierede områder. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1. Bolig og erhverv 2.182 -2.308 

2. Infrastruktur, fritidsområder., ejendomme m.v. 60.791 -4.152 

3. Natur og miljø 7.648 -1.472 

4. Klima og vinterberedskab 5.429 -702 

5. Kollektiv trafik 19.285 -1.041 

6. Affald 41.184 -41.184 

I alt brutto 136.518 -50.859 

I alt netto   85.659 
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og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
 
 

 
 
 
 
Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Fremskrevet budget ekskl. forsyning 86.362 86.051 85.958 85.958 

Korrektion pris og lønfremskrivning - udmeldt KL -636 -636 -636 -636 

Løn- og prisfremskrivningspulje, art 4.0 og 4.9 175 175 175 175 

LED gadelys, besparelse – andel til finansiering af lån -305 -305 -305 -305 

Made In Denmark 430    

Lov- og cirkulæreprogram -6 -6 -6 -6 

Tekniske korrektioner      

 - Medarbejder fra Park & Vej til Drift & Anlæg (ØK) -457 -457 -457 -457 

 - Rengøringsområdet, fordeling af prisfremskrivning -319 -319 -319 -319 

 - Administrationsbidrag rottebekæmpelse 86 86 86 86 

Råderum -1.284 -1.284 -1.284 -1.284 

Driftsønsker 1.613 2.901 2.211 2.161 

Vedtaget budget (ekskl. brugerfinansieret 
forsyning) 

85.659 86.206 85.423 85.373 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 
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1. Politikområde – Bolig og erhverv 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning -126 -126 -126 -126 

1.1 Projekter og ejendomme 306 306 306 306 

1.1.1 Team Plan og Byg 306 306 306 306 

1.1.1.1 Planlægning og -administration 306 306 306 306 

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat -432 -432 -432 -432 

1.2.1 Sekretariat -432 -432 -432 -432 

1.2.1.1 Jord og grunde -468 -468 -468 -468 

1.2.1.2 Skadedyr 36 36 36 36 

1.2.1.3 Arbejde for fremmed regning 0 0 0 0 

I alt -126 -126 -126 -126 

 
 

1.1 Projekter og Ejendomme 

1.1.1 Team Plan og Byg 

1.1.1.1 Planlægning og -administration 

Basisbudget er afsat til udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration. 
 
Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte råderum er budget til formålet reduceret med 
30.000 kr./år fra og med 2019. 
 
 

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat 

1.2.1 Sekretariat 

1.2.1.1 Jord og grunde 

Indtægter på 635.000 kr. fra udlejning af ca. 140 hektar landbrugsjord, 20 ha anden jord og 11 
sommerhusgrunde i Hvalpsund.  

 
Hovedparten af landbrugsjorden har aktuelt (dec. 2018) i udbud med henblik på bortforpagtning, 
hvorefter kontrakter for en ny periode på 5 indgås. 

 
Yderligere ca. 72 hektar jord stilles gratis til rådighed for brugerne, heraf 30,8 ha til jagt. 

 
Udgiftsbudget på 167.000 kr. dækker ejendomsskatter m.v. til de ovennævnte udlejede arealer.  
 
Dernæst dækkes udgifter til ejendomsskatter, abonnementer på vand, el, varme i forbindelse med 
grunde til salg samt diverse ikke-udlejede kommunale arealer, herunder omkring 75 grunde købt af 
kommunen i forbindelse med nedrivninger under Indsatspuljen. 
 
Der er i driftsbudget ikke afsat midler til vedligehold af de ca. 75 ikke-solgte ”nedrivnings-grunde”. 
Eventuelt afholdte udgifter er forudsat dækket af provenuet fra salg af disse grunde. 
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1.2.1.2 Skadedyr 

1.2.1.2.1 Rotter 

Kommunens lovpligtige rottebekæmpelse udføres på kontrakt efter afholdt licitation. Gældende 
kontrakt er i øjeblikket forlænget frem til 28.02.2019 med en kontraktsum på ca. 1,39 mio. kr./år. 
Kontrakten er baseret på den seneste vejledning fra Naturstyrelsen, hvor der er indført en række 
skærpede krav til udførelsen af bekæmpelsen – senest indførelse af weekendbetjening i 
forbindelse med anmeldelse af rotter i boliger. 
 
Endvidere er afsat: 
 

 Ca. 80.000 kr. til drift af elektroniske rottefælder i afløbs-systemerne. 

 Ca. 150.000 kr. til personaleomkostninger (borgerbetjening, planlægning, tilsyn m.v.) og 
drift af It-system til modtagelse og håndtering af borgerhenvendelser samt øvrig 
datahåndtering. 

 
Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af 
ejendommens værdi (i 2019 er det 53,00 kr. pr. 1 mio. kr.’s ejendomsværdi). 
 

1.2.1.2.2 Katte 

Der er i 2008 indgået en aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel 
aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter – ca. 36.000 kr. pr. år. 
 

1.2.1.3 Arbejde for andre (momsregistreret virksomhed) 

På denne konto registreres indtægter og udgifter i forbindelse med momspligtige arbejder, som 
kommunen (udover Park & Vej) udfører for andre offentlige myndigheder og for private. 

 

  



179 
 

2. Politikområde – Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 56.639 56.159 56.159 56.159 

2.1 Projekter og ejendomme 6.640 6.640 6.640 6.640 

2.1.1 Ejendomscenter 4.399 4.399 4.399 4.399 

2.1.1.1 Indeklimamyndighed 189 189 189 189 

2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse 3.977 3.977 3.977 3.977 

2.1.1.3 Energistyring 233 233 233 233 

2.1.2 Team Havn, Natur og Byrum 2.242 2.242 2.242 2.242 

2.1.2.1 Havne og lystbådehavne 1.487 1.487 1.487 1.487 

2.1.2.2 Udvikling/projekter 754 754 754 754 

2.2 Drift og anlæg 49.999 49.519 49.519 49.519 

2.2.1 Drift og anlæg, fælles 57 57 57 57 

2.2.2 Park og vej 28.882 28.402 28.402 28.402 

2.2.2.1 Park- og vejdrift 24.968 24.538 24.538 24.538 

2.2.2.1.1 Regningsarbejde 527 97 97 97 

2.2.2.1.2 Grønne områder 8.011 8.011 8.011 8.011 

2.2.2.1.3 Vejvedligeholdelse 16.430 16.430 16.430 16.430 

2.2.2.2 Fællesområde 1.524 1.474 1.474 1.474 

2.2.2.3 Vinter- og vagtberedskab, ikke  
            vejrafhængig 

2.390 2.390 2.390 2.390 

2.2.3 Trafik og Grønne områder 20.443 20.443 20.443 20.443 

2.2.3.1 Vej & Trafik 19.703 19.703 19.703 19.703 

2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads 5 5 5 5 

2.2.3.3 Fritidsområder 734 734 734 734 

2.2.4 Rengøringsvirksomhed 617 617 617 617 

2.2.4.1 Offentlige toiletter 367 367 367 367 

2.2.4.2 Rengøringsenheden 250 250 250 250 

I alt 56.639 56.159 56.159 56.159 

 
 

2.1 Projekter og Ejendomme 

2.1.1 Ejendomscenter 

2.1.1.1 Indeklimamyndighed 

Kommunen har i henhold til Lov om byfornyelse myndighedsforpligtigelse i bygninger, der 
anvendes til ophold for personer. Til behandling af sager om indeklima, herunder undersøgelser og 
eventuel flyttehjælp til beboere, er der afsat netto 0,2 mio. kr. pr. år. Bruttobudget udgør 0,4 mio. 
kr., forudsat at der reserveres midler til formålet fra kommunens pulje til byfornyelse. Staten 
refunderer i så fald 50% af kommunes udgifter. 
 

2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse 

Under Teknik- og Miljøudvalget drives kommunale udlejningsejendomme (ikke almene boliger), 
ejendomme med blandet anvendelse samt ejendomme, der stilles til rådighed for kommunens 
foreninger i henhold til lov om folkeoplysning. 
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Endvidere er her afsat fælles pulje til vedligehold af klimaskærm og installationer m.v. på 
kommunale ejendomme. 
 

2.1.1.2.1 Bygninger – fællesområde 

Til vedligehold af klimaskærm og udvendige installationer på alle kommunens ejendomme (almene 
udlejningsboliger undtaget) er afsat 2,39 mio. kr. Indeholdt heri er 132.000 kr. til software til styring 
af service og vedligehold samt konsulentydelser. Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte 
råderum er budgettet til formålet reduceret med 109.000 kr./år fra og med 2019. 
 
På anlægsrammen er i 2019 afsat yderligere 2,0 mio. kr. til større planlagte vedligeholdelses-
arbejder (se bemærkninger til anlægsbudget). Bygningsmassen omfatter et etageareal på ca. 
250.000 kvm. 
 

2.1.1.2.2 Boligejendomme 

Pr. december 2018 udlejer kommunen følgende ejendomme til beboelse: 
 

 Holkasmindevej 6 Mjallerup, Løgstør. 

 Busgade 10 Aalestrup. 
 
I årets løb er ejendommene Markvænget 9-11 Ullits og Østergade 16 Østrup afhændet. 
 

2.1.1.2.3 Erhvervsejendomme 

Pr. december 2018 udlejer kommunen følgende ejendomme til erhvervsformål m.v.: 
 

 Farsø Falckstation, Holmevej 19. 

 Pølsebod på Kimbrertorvet i Aars. 

 Busterminalerne i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. 
 

Endvidere 

 Torvet 1, Farsø, der stilles til rådighed for det lokale erhvervs- og turistcenter. 

 Knabergården i Aalestrup, der stilles til rådighed for forskellige offentlige, kulturelle og 
foreningsmæssige formål. 

 
For begge gælder, at der p.t. ikke er indtægter fra udlejning. 
 
Nordjysk Messecenter overgik fra 1. januar 2017 til at være selvejende institution med kommunalt 
driftstilskud. Dette driftstilskud afholdes af Økonomiudvalget. 
 

2.1.1.2.4 Campingpladser 

Kommunen ejer campingpladserne i Løgstør, Aalestrup og Aars. Pladsen i Løgstør udlejes til 
forpagter. Pladsen i Aalestrup drives af bestyrelsen for Den Jyske Rosenpark, vederlagsfrit. 
Pladsen i Aars er aktuelt under forberedelse til salg, efter at Aars Turistforeningen i februar 2018 
opsagde driftsaftalen med kommunen. 
 

2.1.1.2.5 Museer 

Budgettet dækker forsikring og ejendomsskat vedrørende Johannes V. Jensens Museum 
(Søndergade, Farsø), Dansk Nutidsmuseum (Støberivej, Aars), Danmarks Cykelmuseum 
(Borgergade 10, Aalestrup) og museet Hessel (Hesselvej 40). Til Nutidsmuseet og Cykelmuseet er 
også afsat midler til vedligeholdelse, mens budget til el, vand og varme kun er afsat til 
Nutidsmuseet. 
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2.1.1.2.6 Musikhuse 

Budget dækker bygnings- og løsøreforsikring vedrørende musikhuset ALFA, Jyllandsgade 54, 
Aars. 
 
Der er aktuelt en proces i gang for overdragelse af den bygningsmæssige drift til Den selvejende 
institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA. 
 

2.1.1.2.7 Andre ejendomme 

Under udvalget sorterer en lang række øvrige ejendomme, hvoraf de fleste stilles til rådighed for 
det lokale foreningsliv: 
 

 Seminarievej 29, staldbygninger til tidligere præstegård (Ranum Rideklub). 

 Østergade 5A, Løgstør gamle skole (foreningshus, lokalhistorie samt enkelte kommunale 
institutioner og erhvervslejemål). 

 Kanalbetjenthusene, Løgstør. 

 Granlyvej 10, Løgstør Tennishal. 

 Tolstrupvej 55, Løgstør, tidligere landbrugsejendom (div. foreninger). 

 Dykkerhuset, Tolbodgade 2A-B, Løgstør. 

 Viborgvej 130A, Raunstrupgården, jordarealer udlejet til Løgstør golfklub. 

 Sundvej 68, Hvalpsund, tidligere jernbanebygning. 

 Hovedgaden 81, V. Hornum (dagplejehus og foreninger). 

 Jernbanegade 3, Hornum, tidligere stationsbygning (lokalhistorie og museumsaktiviteter). 

 Løgstørvej 57, Aars (CKA og spejdere). 

 Løgstørvej 10A, Aars, Hørsiggård (4H-gård). 

 Blærevej 6B og 6D, Aars (Hjemmeværn). 

 P-Kælder i Bymidten, Aars. 

 Vesterbro 1, Medborgerhus Gedsted. 

 Sønderbyvej 5, Gedsted (rideskole og lokalhistorie). 

 Hovedgaden 39, V. Hornum, tidligere børnehave ”Firkløveren” (foreningshus). 
 

Endvidere 

 Stationsvej 9 Farsø (fremtidig anvendelse er p.t. uafklaret). 

 Markedsvej 11, Aars, tidligere kommandocentral. 

 Anlægsvej 1, Aars, offentligt toilet. 
 
Kommunen afholder udgifter til ejendomsskat og bygningsforsikring for alle ejendommene. Derud-
over afholdes i forskelligt omfang udgifter til vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Endvidere af-
holdes lejeudgift for lokaler til Farsø Vandværk til erstatning for tilsvarende nedrevne lokaler i for-
bindelse med byfornyelsen omkring Farsø Bymidte. 
 
Til Østergade 5A og Viborgvej 130A er knyttet indtægter fra udlejning. 
 
Der arbejdes løbende med en tilpasning af ejendomsporteføljen. Eventuelle lukninger og/eller 
afhændelser af ejendomme sker i tæt samarbejde med de nuværende brugere og Kultur- og 
Fritidsafdelingen. 
 

2.1.1.3 Energistyring 

2.1.1.3.1 Energistyring 

Til drift af energistyringssystemer og andre fælles udgifter på området er der afsat 150.000 kr. 
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2.1.1.3.2 80/20-ordningen 

Ordningen fungerer sådan, at 80% af de driftsbesparelser, der afledes af en energibesparende 
investering finansieret af Teknik- og Miljøudvalget, føres tilbage til indeværende pulje med henblik 
på nye investeringer/tiltag. Aktuelt er der årligt 83.000 kr. til rådighed i puljen.  
 
 

2.1.2 Team Havn, Natur og Byrum 

2.1.2.1 Havne og lystbådehavne 

Drift af den kommunale erhvervshavn i Hvalpsund og de kommunale lystbådehavne i Løgstør, 
Rønbjerg og Hvalpsund, herunder autocamperpladser i Hvalpsund og Løgstør. 
 
Budgettet dækker over driftsudgifter på 3,3 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling/havneafgifter 
på 1,9 mio. kr. 
 

2.1.2.2 Udvikling/projekter 

Til diverse tiltag, forskønnelser og forbedringer indenfor området er 754.000 kr. til rådighed inkl. 
drift af teamets tjenestebil. 
 
Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte råderum er budgettet til formålet reduceret med 
70.000 kr./år fra og med 2019. 
 
Puljen anvendes ikke mindst som ”katalysator” til mindre projekter, oftest ude i landsbyerne, blandt 
ildsjælene. Typisk bliver teamet kontaktet af handelstandsforeninger og borgerforeninger om hjælp 
til en idé og lidt startkapital i form af beplantninger, legepladsudstyr eller en arkitekttegning, der kan 
bruges til at søge fondsmidler på, for at kunne realisere f. eks et grønt byrum, en legeplads eller 
den rigtig gode idé. 
 
 

2.2 Drift og Anlæg 

2.2.1 Drift og anlæg, fælles 

Til fælles arrangementer til udvikling af kompetencer m.v. for personale under Drift- og Anlægs-
afdelingen er afsat 57.000 kr. 
 

2.2.2 Park & Vej 

Budgetområdet vedrører kommunens entreprenørenhed, Park & Vej, der er hjemhørende på 
materielgården i Hornum. 
 

2.2.2.1 Park- og vejdrift 

Under dette punkt føres Park & Vej’s egentlige ”produktion” af aktiviteter og ydelser, bortset fra den 
vejrafhængige vintertjeneste. I delbudgetter på områder nævnt nedenfor indgår også værdien af 
enhedens eget arbejde via internt afregnede mand- og maskintimer. 

2.2.2.1.1 Regningsarbejder 

Regningsarbejder udføres i mindre omfang for andre kommunale afdelinger og institutioner samt 
private i forbindelse med udførsel af opgaver, der ikke er dækket af enhedens ordinære budget.  
 
Basisbudget på 97.000 kr. er afsat, idet Park & Vej ikke altid er sikret afregning for arbejde på 
interne projekter. I 2019 er ekstraordinært afsat 430.000 kr. til opgaver i relation til afviklingen af 
Made In Denmark. 
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2.2.2.1.2 Grønne områder 

Til drift og pleje af kommunens grønne områder og grunde, herunder parker, torve, naturområder, 
udenomsarealer ved en række af kommunens ejendomme, strandområder, fortidsminder samt 
græsklipning af boldbaner og brugsarealer er der afsat i alt 8,0 mio. kr. 
 
Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte råderum er budgettet til vedligehold af 
Rosenparken i Aalestrup reduceret med netto 100.000 kr./år fra og med 2019. Bag reduktionen 
ligger, at serviceniveauet i parken sidestilles med kommunens øvrige parker. Der gives fri adgang 
til parken, og bestyrelsen for Rosenparken får dækket den mistede entreindtægt på 150.000 kr. 
mod at midlerne investeres i parken i form af indkøb af roser og planter. Kommunens driftsmæs-
sige indsats reduceres med brutto 250.000 kr. 
 
Med hensyn til vedligehold af de ca. 40 grunde, som kommunen (via nedrivningspulje) har opkøbt 
med henblik på nedrivning af bygningerne og som foreløbig henstår til videresalg, er det forudsat, 
at de reelt afholdte vedligeholdelsesudgifter skal dækkes af indtægter fra salg af disse grunde. 
 

2.2.2.1.3 Vejvedligeholdelse 

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende 
afvandingsbrønde og -ledninger, vejbelysning (ekskl. el-udgifter), cykelstier, rastepladser, fortove, 
rabatter, grøfter m.v. (budgetter til vedligehold af slidlag, signalanlæg samt vejafvandingsbidrag er 
afsat under Vej & Trafik – se afsnit 2.2.3.1). 
 
Målet er at holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand. 
 

2.2.2.2 Fællesområde 

Herunder er budgetteret Park & Vej’s ressourcer i form af mandskab, bygninger, køretøjer og 
materiel. Disse udgifter henføres via interne timepriser på mand- og maskintimer til den primære 
”produktion” (se afsnit om Park- og vejdrift samt Vintertjeneste). Undtaget fra den interne afregning 
er lønninger og andre udgifter til egentlige myndighedsopgaver. 
 

2.2.2.2.1 Personale 

Til aflønning af ca. 52,2 årsværk er der afsat lønbudget på 19,2 mio. kr. Til personaleomkostninger 
i øvrigt: beklædning, mobiltelefoni, uddannelse, forsikringer, tjenestekørsel m.v., er der afsat 0,35 
mio. kr. 
 
Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte råderum er personalebudgettet, udover det 
førnævnte vedrørende Rosensparken, reduceret med 400.000 kr./år fra og med 2019. Dernæst 
skal bemærkes, at budget til et årsværk er overført til forvaltningen (Vejmyndigheden). Hvordan 
driften af veje, grønne områder m.v. tilpasses disse ændringer er aktuelt under forberedelse. 
Endelig skal nævnes, at der til drift afledt af diverse nye etableringer er afsat 50.000 kr. i 2019 
(beløbet er ikke afsat i overslagsårene). 
 

2.2.2.2.2 Værksted og materiel 

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er der afsat i alt ca. 4,94 
mio. kr. Heraf lægger brændstof beslag på 1,29 mio. kr. 
  

2.2.2.2.3 Materielgårde Park & Vej 

Park & Vej råder over 5 materielgårde/stillepladser med et samlet budget på netto 1,73 mio. kr. 
Materielgården med værksted, administration og salthal er placeret i Hornum på Evaholmvej 6 og 
8. De øvrige materielgårde/stillepladser er placeret i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars.  
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Pladserne i Farsø og Aalestrup er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning 
til de tilhørende genbrugspladser. I forbindelse med etableringen af den nye genbrugsplads i Farsø 
i 2018 flytter stillepladsen fra Søndergården 4 til de nye faciliteter på Røjbækvej. 
 

2.2.2.3 Vinter- og vagtberedskab (ikke vejrafhængig) 

Aktiviteten dækker vinterberedskabet og det civile beredskab. 
 
Der skelnes her mellem udgifter, der er direkte afhængige af vejrlig og andre udefrakommende 
forhold, og udgifter til beredskab der er faste, uanset om der f.eks. skal ryddes sne, bekæmpes 
glatføre, afværges uheld eller ej. 
 
De afsatte 2,39 mio. kr. dækker faste udgifter til beredskabet, herunder: 
 

 Anskaffelse og vedligehold af eget vintermateriel. 

 Beredskabs- og monteringshonorarer til entreprenører, der indgår i vinterberedskabet. 

 Rådighedsbetaling til eget mandskab, der indgår i vagten og/eller står til rådighed for 
udkald. 

 Abonnementer, It og andet udstyr, der anvendes til overvågning og forudsigelse af vejrliget. 
 
Det såkaldte civile beredskab er forankret hos Park og Vej i Hornum. Beredskabsvagten, der er 
bemandet hele døgnet, er kommunens indgang uden for normal arbejdstid, både fra Nordjyllands 
Politi og Nordjyllands Beredskab. Her tager vagten sig af de opgaver, der ikke er omfattet af PIC 
listen, det kan bl.a. være tabt gods, skilte der er påkørt, afspærring m.m. I forbindelse med 
stormflod aktiver beredskabsvagten, de beredskabsplaner der ligger for stormflod. 
 
Vejrafhængige udgifter er omfattet af politikområde 4 Klima og vinterberedskab. 
 
 

2.2.3 Trafik og Grønne områder 

2.2.3.1 Vej & Trafik 

2.2.3.1.1 Vejdrift og -renoveringer 

Til reparationer og renovering af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer er der afsat 
14,7 mio. kr. Som element i udvalgets bidrag til det udmeldte råderum er det afsatte budget 
reduceret med 120.000 kr./år ved at inddrage en del af prisfremskrivningen på basisbudgettet. 
 
Signalanlæg 

Til drift og vedligehold af signalanlæg (ekskl. udgifter til el) er afsat 175.000 kr. 
 
Vejafvandingsbidrag 

Til betaling af vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningen er der afsat 2,19 mio. kr. hvilende på 
den forudsætning, at bidraget fortsat må beregnes med 5% af spildevandsforsyningens 
anlægsudgifter til kloakledningsanlæg. 
 

2.2.3.1.2 Trafikplanlægning m.v. 

De afsatte 613.000 kr. er disponeret med: 
 

 201.000 kr. til udmatrikulering af offentlige veje. 

 160.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og  
-kampagner. 

 251.000 kr. til ekstern bistand i forbindelse med planlægningsopgaver m.v. 
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2.2.3.1.3 Vejbelysning 

Budget til vejbelysning er tilpasset udskiftningen af pærer til LED-belysning. Sidste del af 
udskiftningen er endelig afsluttet ved årsskiftet 2018/2019. Budget til el reduceres med 600.000 kr. 
årligt fra 2019. Budget til vedligehold reduceres med 160.000 kr. i 5 år (2019-2023). 
 

2.2.3.1.4 Intern fakturering 

Et beløb på 0,15 mio. kr. er forudsat indhentet årligt ved, at forvaltningens tekniske tegners tid 
faktureres internt til de anlægsprojekter, som vedkommende arbejder med. 
 

2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads 

Flyvepladsen, der ligger ved Søttrup Plantage, er en selvbetjeningsplads. Omfattet af driften er 
start- og landingsbaner, servicebygning, AV gasanlæg samt udlejning af sokkel-arealer til faste 
brugere af pladsen. Bruttobudget til pladsen udgør ca. 41.000 kr. ekskl. drift af AV gasanlægget, 
der delvist finansieres via tillæg på literprisen på det solgte AV gas. Tillægget blev fra 2016 sænket 
til 1,00 kr./l. med henblik på at opretholde/genvinde den hidtidige solgte mængde AV gas. 
 

2.2.3.3 Fritidsområder 

Det samlede udgiftsbudget på ca. 864.000 kr. fordeler sig med: 
 

 388.000 kr. til naturpleje. 

 74.000 kr. til vedligehold af kommunale skove (ca. 350 hektar (ha) skov fordelt på 16 
områder, herunder bl.a. Aars Skov, Vestskoven, Uhrhøje, Lodhøj og Ørnekol plantager 
samt del af Trend Skov). Hertil kommer en række mindre bevoksninger på under 2 ha.  

 195.000 kr. til vedligehold af offentlige legepladser. 

 207.000 kr. til omlægning af boldbaner – som udgangspunkt 2 baner pr. år. 
 
Skovene drives relativt ekstensivt med et begrænset omfang af vedligehold af stier. Der er 
skovdrift i flere af skovene, men samtidig bruges de til mange andre formål som f.eks. 
friluftsaktiviteter, motion, naturformidling, oplevelser og turisme. Derudover er skovene vigtige i 
kampen mod CO2 udledning, til sikring af grundvandet og til bevaring af den biologiske 
mangfoldighed. 
 
Fagudvalget har i november 2018 godkendt en skovpolitik, der beskriver, hvilke interesser der er i 
skoven, og den udpeger de overordnede retningslinjer for den fremtidige skovdrift. Når skovpolitik-
ken er vedtaget vil forvaltningen inddrage skovens brugere og relevante interesseorganisationer i 
arbejdet med mere detaljerede målsætninger for den enkelte skov eller skovparcel. Arbejdet 
munder ud i en PEFC certificering i maj måned 2019 samt forvaltningsplaner for skovene, således 
at EU's krav om forvaltningsplaner i skove i henhold til EU's biodiversitetsstrategi overholdes. 
 
Udleje af jagtrettigheder i skovene indbringer ca. 130.000 kr. årligt. Selve skovningen finansieres 
ved salg af træ og træflis. Tilknyttede udgifter og indtægter afholdes af skoventreprenør og indgår 
dermed ikke af ovennævnte budget. 
 
 

2.2.4 Rengøringsvirksomhed 

2.2.4.1 Offentlige toiletter 

Rengøringsbudgettet til offentlige toiletter i Trend og på havnene i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund 
er nu samlet hos Rengøringsenheden. Bygningsdriften i øvrigt er knyttet til de pågældende 
fagafdelinger. 
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2.2.4.2 Rengøringsenheden 

Rengøringsenheden varetager rengøringen i alle kommunale bygninger. Budgettet på brutto 22,8 
mio. kr. indeholder løn m.v. til ca. 67,4 årsværk samt varekøb m.v. i tilknytning til rengøringen.  
 
Rengøringsydelserne afregnes internt mellem enheden og de enkelte institutioner, sådan at 
Rengøringsenheden udgiftsmæssigt netto ”går i nul”. De 250.000 kr., der fremgår af ovenstående 
skema, er som en del af Budgetaftalen 2019 tildelt til delvis vikardækning. Budgettet vil efter-
følgende blive fordelt på institutionerne. 
 
Normeringen tilpasses løbende til- og afgang af institutioner og bygningsarealer, der kræver 
rengøring. 
 
 

3. Politikområde – Natur og miljø 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 6.176 6.172 6.080 6.080 

3.1 Natur, Miljø og Sekretariat 6.176 6.172 6.080 6.080 

3.1.1 Natur og Miljø 6.134 6.130 6.038 6.038 

3.1.1.1 Naturvejleder 946 946 946 946 

3.1.1.2 Ordinær drift Natur og Miljø 5.189 5.185 5.093 5.093 

3.1.1.2.1 Naturforvaltningsprojekter 337 337 337 337 

3.1.1.2.2 Vandløbsvæsen 3.990 3.990 3.990 3.990 

3.1.1.2.3 Miljøbeskyttelse - fælles 16 16 16 16 

3.1.1.2.4 Miljøtilsyn og -godkendelse -718 -722 -717 -717 

3.1.1.2.5 Jordforurening 32 32 32 32 

3.1.1.2.6 Vand og spildevand 829 829 732 732 

3.1.1.2.7 Miljømål 359 359 359 359 

3.1.1.2.8 Administration 344 344 344 344 

3.1.2 Affald 41 41 41 41 

I alt 6.176 6.172 6.080 6.080 

 
 

3.1 Natur, Miljø og Sekretariat 

3.1.1 Natur og Miljø 

3.1.1.1 Naturvejleder 

Kommunen har en af landets højst profilerede naturvejlederfunktioner, der laver mange velbesøgte 
arrangementer for kommunens borgere og turister, og som bidrager til at skabe megen positiv 
omtale af kommunen. 

 
Funktionen er normeret med 1,5 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter ekstern 
medfinansiering. 
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3.1.1.2 Ordinær drift Natur og Miljø 

3.1.1.2.1 Naturforvaltning 

Under kontoen er afsat budget til følgende faste vedligeholdelsesopgaver: 
 

 Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale arealer (99.000 kr.). 

 Grødeskæring på Vilsted Sø (53.000 kr.). 
 
Endvidere er afsat 183.000 kr. til aktiviteter med naturbeskyttelse for øje, herunder:  
 

 Borgerrettet naturinformation. 

 Tredjemandsprojekter – tilskud gives efter ansøgning til projekter med både natur og 
kulturhistorisk indhold. 

 Naturprojekter med delvis finansiering af Grøn Vækst-midler. 

  
I årene 2018 -2025 er der hvert år reserveret 100.000 kr. som medfinansiering til EU-projektet IP 
LIFE Natureman. Et naturplejeprojekt der har til formål, at det fremover skal kunne betale sig for 
landmænd at sætte dyr på græs og pleje naturen. 
 

3.1.1.2.2 Vandløbsvæsen 

3.1.1.2.2.1 Vandløbsmyndighed 

Myndighedsopgaverne omfatter primært: 
 

 Tilsyn med vandløb. 

 Godkendelse og tilsyn med dambrug. 

 Administration af vandløbs- og okkerloven. 

 Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand. 

 Vandløbsregulativer. 

 Vandløbsforbedrende projekter. 
 

Budgettet er i årene 2016-2020 tilført yderligere 0,25 mio. kr. årligt til revision af vandløbsregula-
tiver. Regulativer for i alt 311 km vandløb fordelt på 5 vandløbssystemer er forfaldne til revision. 
Revisionen er planlagt fordelt over 5 år og estimeret til en samlet omkostning på 3,0 mio. kr. 
 

3.1.1.2.2.2 Vedligeholdelse 

Selve vedligeholdelsen består i grødeskæring og oprensning af de offentlige vandløb. Private 
entreprenører udfører arbejdet efter EU-licitation, og de afledte kontrakter reguleres med 
prisindeks. Gældende kontrakter løber i 2013-2016 med mulighed for forlængelse i op til 3 gange 1 
år. Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb. 
 

3.1.1.2.3 Miljøbeskyttelse - fælles 

Her afholdes udgifter til fælles formål f.eks. materialer, rekvisitter og særlig beklædning til brug for 
tilsyn m.v. 
 

3.1.1.2.4 Miljøtilsyn og -godkendelse 

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med 
virksomheder samt udgifter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende 
affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse og råstoffer.  
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På tilsynsområdet skelnes mellem virksomheder/husdyrbrug henholdsvis med og uden brugerbe-
talingspligt. Kommunens opkrævning afhænger af det konkrete omfang af udførte (betalings-
pligtige) opgaver for virksomheden/husdyrbruget. Betalingspligtige opgaver faktureres med en 
timetakst fastsat af staten. Endvidere må der faktureres 57,79 % af udgifter til ekstern hjælp i 
direkte tilknytning til opgaven. 
 
Indtægter fra betalingspligtige virksomheder er budgetteret med 1,19 mio. kr. 
 

3.1.1.2.5 Jordforurening 

Udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akutte forureningsuheld i 
tilfælde, hvor der ikke er umiddelbare påbudsmuligheder og udgifter til rådgivning i forbindelse med 
kommunens opgaver på jordforureningsområdet. 
 

3.1.1.2.6 Vand og spildevand 

Budgettet er afsat til den fortsatte indsatsplanlægning på grundvandsområdet, tilsyn med 
spildevand, andre myndighedsopgaver efter vandforsyningsloven og undersøgelse af områder, der 
skal have forbedret spildevandsforholdene. 
 

3.1.1.2.7 Miljømål 

På miljømålsområdet, omfattende naturhandleplaner og vandhandleplan, skal der på vandløb og i 
vådområder i Natura2000-områderne gennemføres en større indsats fastsat af staten. 
 
For spildevand skal der ske en indsats dels i det åbne land, dels med regnvandsbetingede udløb, 
se også Vand og spildvand ovenfor. 
 
Området blev derfor fra 2014 tilført 721.000 kr. finansieret af DUT-midler (hvoraf de 177.000 kr. er 
afsat på konti vedrørende vandløbsregulativer og spildevandsplanlægning). På baggrund af 
statens vandområdeplaner 2015-2021 og Natura2000-planer 2016-2021 er DUT-midlerne fra 2018 
dog reduceret med 192.000 kr. Samtidigt blev midlerne som led i budgetforlig 2018 reduceret med 
yderlige 300.000 kr., idet det forudsættes, at de tilknyttede kommunale opgaver i overvejende grad 
kan klares indenfor den ordinære personalenormering. 
 
Kommunens opgaver på naturbeskyttelsesområdet omfatter bl.a.: 
 

 Udarbejdelse af plejeplaner for fredninger. 

 Bygge- og beskyttelseslinjer, behandling af ansøgninger om dispensation fra naturbe-
skyttelsesloven. 

 Administration af generelle beskyttelsesbestemmelser, herunder behandling af 
ansøgninger, tilsyn, udstedelse af påbud og forbud mv. Der er forudsat ført et ”passivt” 
tilsyn med overholdelsen af naturbeskyttelsesloven. 

 

3.1.1.2.8 Administration 

På denne konto afholdes kontingent til Limfjordsrådet, herunder til Grøn Vækst-sekretariatshjælp, 
bidrag til Miljøportalen, samt software-udgifter m.m. 
 

3.1.2 Affald 

Bærbare batterier 

Indsamlingen af mindre batterier sker som led i den almindelige affaldshåndtering v/Renovest, men 
indsamlingen må, modsat de øvrige indsamlingsordninger, ikke finansieres via affaldsgebyr. Kom-
munernes samlede udgifter til indsamlingen af mindre batterier kompenseres via bloktilskuddet, 
samtidigt med at staten sender en tilsvarende regning videre til producenterne af batterier. 
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4. Politikområde – Klima og vinterberedskab 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 4.727 4.727 4.727 4.727 

4.1 Drift og Anlæg, Park og Vej 4.727 4.727 4.727 4.727 

4.1.1 Klima, vejrafhængig 0 0 0 0 

4.1.2 Vintertjeneste, vejrafhængig 4.727 4.727 4.727 4.727 

I alt 4.727 4.727 4.727 4.727 

 
 

4.1 Drift og Anlæg, Park og Vej 

Politikområdet omfatter aktiviteter og udgifter under teknik- og miljøområdet, der er direkte afledt af 
vejrliget. 
 
 

4.1.1 Klima 

Udover budget til vejrafhængig vintertjeneste (se afsnit 4.1.2) er der i budgettet ikke afsat midler 
særskilt til andre klima- og vejrrelaterede udgifter. Men der er åbnet mulighed for at registrere 
udgifterne i forbindelse med stormflod, snetryk, tøbrud og ekstremregn. 

 
 

4.1.2 Vintertjeneste 

4.1.2.1 Vejrafhængige udgifter 

Budgettet på kontoen er afsat til at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier 
og pladser m.v. i forbindelse med sne- og frostvejr. De direkte vejrafhængige udgifter omfatter i 
hovedtræk: 
 

 Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald. 

 Overtidsbetaling til eget mandskab i forbindelse med udkald til vintertjeneste. 

 Indkøb af salt. 

 Akutte reparationer på eget og andres materiel afledt af kørsel i forbindelse med udførsel af 
vinterbekæmpelse. 

 
Indtil videre budgetteres og registreres Park & Vej’s forbrug af mand- og maskintimer til vejraf-
hængig vintertjeneste også her, uanset at arbejdet udføres indenfor de ordinære budgetter afsat til 
lønninger og materiel (under politikområde 2). 
 
Vejene er fordelt i 4 klasser med hensyn til vintertjeneste: klasse 1-, 2-, 3- og 4-veje: 
 

 Klasse 1-veje er de mest trafikerede, og her saltes og sneryddes så hurtigt som muligt. 
Målet er at gøre det sikkert at køre på klasse 1-vejene. Glatførebekæmpelsen på klasse 1-
veje foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning. 

 Klasse 2-veje er de veje, som er vigtige for at kunne afvikle den lokale trafik. De bliver 
saltet, når der er konstateret glat føre, og de bliver ryddet for sne ved drivedannelser, eller 
når der ligger 5-8 cm sne. 

 Klasse 3- og 4-veje tilstræbes at blive holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 1- 
og 2-veje er afsluttet. 
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5. Politikområde – Kollektiv trafik 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 18.243 19.274 18.584 18.534 

Drift og anlæg 18.243 19.274 18.584 18.534 

5.1 Kollektiv trafik 18.243 19.274 18.584 18.534 

I alt 18.243 19.274 18.584 18.534 

 
 

5.1 Kollektiv trafik 

5.1.1 Kollektiv bustrafik (netto 16,5 mio. kr.) 

NT varetager planlægning og drift af den kollektive trafik i Region Nordjylland. Regionen dækker 
driftsunderskuddet på regionale ruter, mens kommunen dækker underskuddet vedrørende lokale 
busruter. 
 
Køreplaner for lokalruter og deraf afledt budget er udarbejdet på baggrund af Byrådets godken-
delse af serviceniveau og overordnet ruteføring den 17.02.2011. Heri indgår bl.a.: 
 

 at al lovpligtig befordring af folkeskoleelever så vidt muligt skal ske med NT’s busruter. 

 at brugere af kollektiv trafik om aftenen og i weekends som hovedregel henvises til NT 
Flextur. Kommunen yder her tilskud, sådan at brugeren typisk kun betaler 5 kr. pr. kørt km. 

 
I forbindelse med den seneste reform på folkeskoleområdet er busbetjening af folkeskoler med 
virkning fra 2014/2015 tilrettelagt sådan, at der som udgangspunkt kun stilles op til 3 daglige 
hjemkørsler til rådighed for skolerne mod hidtil op til 4. Skolereformen afleder således færre 
ringetider om eftermiddagen, hvorved hjemkørslen af elever kan samles på færre ture.  
 
En justering (over 3 år) af modellen for NT’s fordeling af passagerindtægter betyder, at kom-
munens driftstilskud til NT busdrift isoleret set forventes at stige med 1,1 mio. kr. over årene 2016 
til 2019. 
 
På baggrund af budgetforligt er området tilført en række yderligere midler: 

 Det ordinære budget til driftstilskud til NT busdrift er forhøjet med gennemsnitligt 871.000 
kr./år, sådan at det matcher det budget 2019-2022, som NT’s bestyrelse har godkendt. 
Forhøjelsen har alene baggrund i en forholdsvis kraftig stigning i omkostningsindekset for 
buskørsel. 

 Der er over årene 2019-2022 afsat i alt 1,1 mio. kr. til kommunens deltagelse i det 3-årige 
forsøgsprojekt for Det Nordjyske Hovednet i Vest, der har til formål at fremme mobiliteten i 
den vestlige del af regionen. I forsøgsperioden vil der på det overordnede rutenet (mellem 
de 4 hovedbyer) blive minimum timedrift fra tidlig morgen til kl. 23 alle ugens dage.  

 Med virkning fra august 2019 er der årligt afsat 0,55 mio. kr. til (gen)etablering af en direkte 
busforbindelse mellem Nibe og Aars. 

 

5.1.2 Tilskud til færgedrift (netto 1,76 mio. kr.) 

Udgifterne vedrører kommunens driftstilskud til færgeruterne Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart 
I/S og Livø-overfarten. Formålet er at sikre betjening mellem Hvalpsund-Sundsøre (hele året) og 
Rønbjerg-Livø (i sommerhalvåret). 
 
Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart I/S ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige 
drift forestås af Vesthimmerlands kommune. 
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Overfarten Rønbjerg-Livø drives af rederiet Miniline på baggrund af kontrakt med kommunen 
gældende 2015-2019 med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 3 år. 
 
Staten yder tilskud til færgedriften med i alt 0,75 mio. kr. årligt for de to ruter. 
 
 

6. Politikområde – Affald 

 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik - og Økonomiforvaltning 0 1.146 2.118 3.143 

Natur, Miljø og Sekretariat 0 1.146 2.118 3.143 

Affald 0 1.146 2.118 3.143 

6.1 Affald - fælles områder -569 -555 -541 -541 

6.2 Dagrenovationsordning 1.425 2.554 3.559 4.584 

6.3 Storskrald, haveaffald og miljøfarligt affald -62 -62 -62 -62 

6.4 Papir, pap, glas, metal og hård plast -262 -262 -262 -262 

6.5 Genbrugspladser -132 -129 -177 -177 

6.6 Behandlingsanlæg -400 -400 -400 -400 

I alt 0 1.146 2.118 3.143 

 
 
Aktiviteter på dette område er via affaldsgebyrer finansieret af borgere og virksomheder. 
 
Affaldsselskabet Renovest varetager driften og hovedparten af administrationen på området. 
Kommunen varetager selv de overordnede myndighedsopgaver såsom affaldsplanlægning, 
fastsættelse af regulativer m.m. samt opkrævningen af affaldsgebyrer hos husholdninger 
(boligejendomme) og affaldsgrundgebyr hos virksomheder. 
 
Det tidligere fælleskommunale affaldsselskab Renovest I/S er opløst med udgangen af 2015 og 
erstattet af et ”mini A/S”, Renovest A/S, med Vesthimmerlands Kommune som eneejer. Fra 2018 
er Renovest A/S en del af Vesthimmerlands Forsyning A/S. 
 
I regulativerne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald er borgernes og virksom-
hedernes pligter og rettigheder fastsat i forhold de affaldsordninger, som kommunen har etableret. 
Nye regulativer er trådt i kraft på begge områder i 2016, i forlængelse af den seneste affaldsplan 
og som forudsætning for igangsættelse af den nye indsamlingsordning for husholdninger primo 
2016. 
 
I henhold til den økonomiske politik er affaldsgebyrerne for 2019 fastsat med sigte på frembring-
else af et driftsoverskud på 1,5 mio. kr. Dette er optaget som en finansiel post under Økonomi-
udvalget. 
 
 

6.1 Affald - fællesområder 

Under området registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på indsamlings-
ordningerne nedenfor.  Det er bl.a. administration, planlægning, opkrævning, forrentning af 
renovationsfondens beholdning, gebyrer til Miljøstyrelsen og øvrige lignende fællesomkostninger. 
 
Administrationsbidraget til kommunen har fra 2013 været fastsat til 7% af udgiftsgrundlaget. 
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Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyrer. For husholdninger opkræves dette hos alle bolig-
ejendomme. For erhverv betales grundgebyr som udgangspunkt af alle virksomheder med en 
omsætning eller lønsum på over 300.000 kr. pr. år. 
 
 

6.2 Dagrenovationsordning 

Alle boligejendomme er obligatorisk tilmeldt dagrenovationsordningen, dog kan helårsejendomme 
fritages, hvis de har stået ubeboede i mindst et halvt år. Virksomheder har mulighed for at tilmelde 
sig indeværende kommunale ordning, men kan også i stedet vælge en privat renovatør. 
 
Størrelsen af gebyret, der opkræves pr. bolig/kunde, afhænger af antallet af tilmeldte beholdere 
samt disses størrelse og tømningsfrekvens. Fra 2016 er der taget affaldsøer i brug i tilknytning til 
bl.a. etageboligejendomme og sommerhusområder. I disse tilfælde opkræves ens gebyr pr. 
boligenhed (i helårsbeboelser henholdsvis sommerhuse). 
 
 

6.3 Ordning for storskrald, haveaffald og miljøfarligt affald 

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald samt farligt affald fra hus-
holdninger. 5 gange årligt hentes fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra sommer-
husområder. Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksom-
heder beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv kan vælge at benytte ordningen. 
 
Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme. Tilmeldte 
virksomheder betaler gebyr svarende til en boligenhed. 
 
 

6.4 Ordning for indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast 

Under denne ordning afhentes fra og med 2016 genanvendeligt papir-, pap-, glas-, metal- og 
hårdplastaffald fra husholdninger og kommunale institutioner. Afhentning foretages hver 6. uge. 
Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksomheder 
beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv kan vælge at benytte ordningen.  
 
Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme. Kommunale institutionernes og 
tilmeldte virksomheders betaling afhænger af antallet og størrelsen af deres tilmeldte beholdere. 
 
 

6.5 Genbrugspladser 

Under denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af kommunens fire 
genbrugspladser, der er placeret i hver af kommunens fire hovedbyer. 
 
Genbrugspladserne er åbne for såvel husholdninger som erhverv. Virksomheder kan benytte:  
 

 Abonnementsordning, hvor årsgebyret giver fri adgang til pladserne. 

 Klippekort-ordning, hvor der afregnes med fast pris pr. besøg. 

 Vægtordning, hvor der afregnes efter vægt pr. affaldsfraktion (kun på pladserne i Oudrup 
og Aars). 

 
Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme. 
 
Abonnementsordningen for erhverv overvejes aktuelt omlagt til en ordning med betaling pr. besøg. 
Der forventes taget politisk beslutning om dette i starten af 2019. 
 



193 
 

Anlægsbudget 

 
 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Teknik- og Økonomiforvaltning 34.870 27.855 25.322 24.650 

Projekter og Ejendomme 14.360 7.750 7.322 6.650 

Ejendomscenter 6.500 7.750 7.322 6.650 

519 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje 2.000 5.000 5.000 5.000 

520 Energirenoveringer 2019-2021 i.h.t. energimærkning 500 1.000 500   

521 Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan 4.000 1.750 1.822 1.650 

Havn, Natur og Byrum 7.860       

Havn, Natur og Byrum 2.330       

479 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter 2.030       

523 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand 300        

Havn, Natur og Byrum (SKAT moms) 5.530       

524 Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning 2.100       

525 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem 2.330       

526 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn 600       

527 Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn 500       

Drift og Anlæg 20.510 20.105 18.000 18.000 

Park & Vej 900 500 500 500 

481 Renovering af badebroer 400       

482 Genopretning af fortove 500 500 500 500 

Trafik og Grønne områder 19.610 19.605 17.500 17.500 

Vej & Trafik 19.610 19.605 17.500 17.500 

302 Jordforsyning boligformål     

303 Jordforsyning erhvervsformål     

414 Vejrenoveringer i.f.m. større ledningsrenoveringer 6.000 13.000 6.000 6.000 

421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold 1.400       

422 Trafiksikkerhedsprojekter 4.500 4.000 4.000 4.000 

486 Knude- og Plusturspunkter i.f.m. NT Mobilitetsplan 210 105     

489 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9 4.500       

522 Revision af klimatilpasningsplan 500       

528 Vejrenoveringer i.f.m. div. ledningsarbejder 2.000 2.000 2.000 2.000 

529 Gislumvej, opgradering fra B til A-vej     5.000 5.000 

530 Kørebanebelægninger, asfalt 500 500 500 500 

I alt   34.870 27.855 25.322 24.650 

 
 

Ejendomscenter 

519 Bygningsvedligehold – ekstraordinær 

Til større planlagte udvendige vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger er der afsat en 
særlig pulje på 2,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. de følgende år. Tage, vinduer og i mindre omfang 
ventilation har særlig fokus ved prioritering af midlerne. Da der i 2019 ikke er afsat særskilte midler 
til kloaksepareringer ved kommunale ejendomme, kan det evt. blive nødvendigt også at trække på 
puljen til dette formål. 
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De afsatte midler skal i øvrigt ses i sammenhæng med driftsmidler afsat til den ordinære udven-
dige vedligeholdelse af bygninger – se afsnit 2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse. 
 

520 Energirenoveringer 2019-2021 i.h.t. energimærkning 

På kommunens bygninger er nyligt afsluttet den lovpligtige energimærkning. Der er herefter over 
årene 2019-2021 afsat i alt 2,0 mio. kr. Som udgangspunkt prioriteres investeringer med kortest 
tilbagebetalingstid først, dog under hensyntagen til at anbefalede tiltag og eventuelle andre 
renoveringer gennemføres i sammenhæng i den givne bygning. 
 

521 Vedligehold af skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan 

I efteråret 2017 blev Masterplanen for vedligehold af Vesthimmerlands Kommunes skoler og 
daginstitutioner opdateret. Masterplanen er en kort byggeteknisk gennemgang af Børne- og 
Familieudvalgets bygninger, og den giver et overslagsmæssigt billede af behovet for udbedringer 
på klimaskærmen og i den indvendige drift over en periode på ca. 15 år. Planen skal opdateres 
igen i 2022. 
 
2019-budgetttet er foreløbig disponeret til klimaskærm for Skole og Dagtilbud 2019 og nyt tag m.m. 
på Hornum Skole 2019, begge inkl. projektering. 
 

Havn, Natur og Byrum 

479 Den Røde Tråd Farsø, 5 delprojekter  

Forvaltningen har i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe for Den Røde Tråd, Farsø, 
udpeget en række aktivitetstiltag som vil kunne leve op til ambitionerne i udviklingsplanen for 
Farsø. 
 
Aktiviteterne er programmeret til at kunne udløse et betragteligt tilskud fra bl.a. Lokale-og 
Anlægsfonden og er således også udviklet i samarbejde med samme fond. Projektet er endnu ikke 
udviklet i detaljer, men omfatter i hovedtræk følgende: 
 

 Skaterpark  1.725.000 kr. 

 Cykel-eksperimentarium 690.000 kr. 

 Bold-eksperimentarium 1.725.000 kr. 

 Den røde forbindelse til Iduns udstykningen 690.000 kr. 

 Beach (Hånd/Fod og Volley) 200.000 kr. 
 
I alt 5.030.000 kr. med forventet ekstern finansiering på 1,5 mio. kr., netto 3,53 mio. kr. er afsat 
over 2018-2019. I overslagene er medregnet honorar til arkitekt og projektstyring. 
 

523 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand 

Den eksisterende badebro ved Hvalpsund strand/færgeleje suppleres med en flydende badebro og 
springplatform. Projektet har et budget på 0,4 mio. kr. og realiseres med støtte på 0,1 mio. kr. fra 
Hvalpsund Borgerforening, der har født idéen. 
 

524 Kongekajen Løgstør – ny spunsning samt uddybning 

Den eksisterende stålspuns udskiftes til azobé uden behov for anoder. Som følge af den løbende 
tilsanding uddybes kajområdet samtidigt til 3 meter, så de store træskibe igen sikres tilstrækkelig 
dybde til at kunne anløbe. 
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525 Ophalerbedding Løgstør, udskiftning af skinnesystem 

Det eksisterende skinnesystem i den historiske bedding udskiftes. Det nye system opbygges i 
Azobé-tværåg, med skinner fra Struer-banen samt ny beton. Hele konstruktionen kræver en 
tørlægning af beddingen i 60-70 lbm. 
 

526 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn 

Projektet omfatter udvidelse af toiletfaciliteterne ved fiskerihavnen på Hvalpsund havn fra to 
toiletter til fire. 
 
Ønsket til udvidelsen er fremsendt fra Hvalpsund Borgerforening og er begrundet med den store 
forøgelse af aktiviteten på havnen i Hvalpsund efter, at foreningen har etableret og planlægger 
udvidelse af lege-/aktivitetsområdet på havnen. 
 

527 Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn 

For at kunne etablere bådpladser til ny sejlerbase ved Rønbjerg Havn er der i 2019 afsat midler til 
en flydebro. Flydebroen kræver dybde, hvorfor der skal oprenses i dybden og monteres en ny 
træspuns til at holde baglandet på plads. Anlægget opføres ved beddingen i Rønbjerg Havn og 
udføres i dialog med Ranum Efterskole. 
 

Park & Vej  

481 Renovering af badebroer 

De 0,6 mio. kr. er afsat til udskiftning af to udtjente badebroer ved henholdsvis Ertebølle nord og 
Ertebølle syd.  
 
Badebroerne hjemtages i efteråret (uge 38) og opsættes i foråret (uge 16). 

482 Genopretning af fortove 

Fortovene er på en række vejstrækninger i meget dårlig stand, idet der er på driftsbudgettet ikke er 
afsat de fornødne midler til at rette op på efterslæbet. Der er derfor siden 2018 afsat supplerende 
0,5 mio. kr./år på anlægskonto. 
 

Vej & Trafik 

302 Jordforsyning, boligformål 

Til mindre færdiggørelsesarbejder i eksisterende udstykninger samt jordkøb og opstart af nye 
byggemodninger er der afsat en udgiftsramme på 2,5 mio. kr. Tilsvarende er der afsat budget på i 
alt 2,5 mio. kr. til indtægter fra salg af grunde til boligformål. 
 

303 Jordforsyning, erhvervsformål 

Til mindre færdiggørelsesarbejder i eksisterende udstykninger samt jordkøb og opstart af nye 
byggemodninger er der afsat udgiftsramme på 0,5 mio. kr. Tilsvarende er der afsat budget på i alt 
0,5 mio. kr. til indtægter fra salg af grunde til erhvervsformål. 
 

414 Vejrenoveringer i.f.m. større ledningsrenoveringer 

Til vejrenoveringer i forbindelse med Vesthimmerlands Vand kloakrenoveringer er der afsat et 
rammebeløb på i alt 31 mio. kr. i budgetperioden, heraf 6,0 mio. kr. i 2019. 
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I Aalestrup arbejdes der i 2019 på etape 12 som består af Birkevej, Poppelvej, Rønnevej, Lindevej, 
Bøgevej, Egevej og Hasselvej. Arbejdet i Aaparken forventes færdigt i forår 2019. I 2019 udbydes 
arbejdet for den fremtidige hovedgade, der er planlagt til udførsel i 2020.  
 
I Overlade separatkloakeres hele byen. Arbejdet forventet færdigt ultimo 2019.  
 
Gedsted forventes afsluttet i 2019 med slidlag. 
 

421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold 

Til forbedring af de trafikale forhold omkring Aalestrup Idrætscenter, herunder nye p-pladser og 
øget trafiksikkerhed omkring hallen og skoleområdet mod hallen, er der i 2018-2019 afsat i alt 2,4 
mio. kr. 
 

422 Trafiksikkerhedsprojekter 

De afsatte midler prioriteres med udgangspunkt i trafiksikkerhedsplan for Vesthimmerlands 
Kommune. Seneste udgave er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2015. 
 
På baggrund af bl.a. en prioriteringsmodel, som tager højde for politiregistrerede trafikuheld 
seneste 5 år, trafikmængde, hastigheder, færdselsbehovet for lette trafikanter og faciliteter for 
samme samt økonomi, har fagudvalget i november 2019 prioriteret følgende indsatser i 2019 
(anlægsudgift i parentes): 
 

 Hobrovej, Østermarkskolen, Aars - Krydsningshelle (250.000 kr.). 

 Sønderport/Sdr. Ringvej, Løgstør - Ombygning af kryds (500.000 kr.). 

 Evaslundvej/Vesterrisvej, Aalestrup - ændret vejforløb (1.000.000 kr.). 

 Rønbjergvej, Næsby - Hastighedsdæmpende foranstaltninger (100.000 kr.). 

 Ulbjergvej, Fjelsø - Hastighedsdæmpende foranstaltninger (50.000 kr.). 

 Gl. Tingvej/Vestre Boulevard, Aars - Oversigt i kryds (250.000 kr.). 

 Morumvej, Vognsild - Hastighedsdæmpende foranstaltninger (50.000 kr.). 

 Markedsvej/Vestre Boulevard - Ombygning af kryds til signalregulering (2.000.000 kr.). 

 Sønderport, Løgstør - Dobbeltrettet sti (250.000). 
 

486 Knudepunkter i.f.m. NT Plustur / Mobilitetsplan 

Et af elementerne i NT’s mobilitetsplan er etablering af knudepunkter i Nordjylland. I et knudepunkt 
mødes forskellige transportformer.  
 
I dag er kommunens stoppesteder som hovedregel alene indrettet til busser, men der mangler 
faciliteter, der understøtter andre og nye transportformer, herunder også det nye NT-produkt 
”Plustur”, og som gør det nemt at kombinere disse. Konceptet for knudepunkter er derfor en 
videreudvikling af NT’s stoppestedskoncept og har til formål at binde trafikken (både den kollektive 
og den private) såvel som fysiske og digitale elementer sammen. 
 
Under projektet vil de konkrete placeringer af knudepunkterne skulle udpeges. Knudepunkterne vil 
herefter blive søgt tilpasset de forskellige transportformer og blive forsynet med knudepunkts-
markører og trafikinformation. 
 
Vesthimmerlands Kommunes andel af det samlede projekt er af NT ansat til 840.000 kr. fordelt 
over 3 år, hvoraf der hos Trafikstyrelsen er opnået støttetilsagn for 50% af udgiften. 
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489 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9 

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars er forvaltningen blevet kontaktet af en 
investor, der ønsker at forsætte den igangværende byudvikling i området omkring Søndergade 
med et nyt projekt på Himmerlandsgade og Gislumvej.  
 
I budgetforliget er herefter i 2019 afsat netto 4,5 mio. kr. til at kommunen: 
 

 køber ejendommene Søndergade 5, 7 og 9. 

 etabler P- arealerne som beskrevet i byudviklingsplanen fra december 2011. 
 
Etablering af offentlige p-pladser finansieres af parkeringsfonden for Aars Centerområde, hvortil 
investor forudsættes at indbetale bidrag for 22 pladser, i alt 682.000 kr. 
 

522 Revision af klimatilpasningsplan 

Klimatilpasningsplanen er et redskab, der beskriver kommunens tiltag for at imødegå påvirkning-
erne fra klimaændringerne. Planen er en forudsætning for vandselskabets mulighed for at med-
finansiere klimaprojekter, ligesom planen er tæt knyttet til øvrige planer (kommuneplanen, lokal-
planerne, spildevandsplanen, vandløbsregulativerne m.m.). 
 
Den seneste klimatilpasningsplan er fra 2013, hvor de afdækkede problemområder er afhjulpet via 
en Klimahandlingsplan. 
 

528 Vejrenoveringer i.f.m. diverse ledningsarbejder 

I forbindelse med at ledningsejere, så som vand-, fjernvarme-, el og diverse fiber-forsyninger 
graver i kommunens belægninger, sker der løbende en forringelse af belægningernes tilstand.  
 
De afsatte midler muliggør, at kommunen kan bidrage med en mindre del, så som nye fliser, 
kantsten eller et tilskud til slidlag, så områderne får et løft i forbindelse med gravearbejder. 
 

529 Gislumvej, opgradering fra klasse 2- til klasse 1-vej 

Gislumvej er en af kommunens gennemfartsveje og fungerer som klasse 1-vej uden dog at leve op 
til de krav, som kommunen stiller til en klasse 1-vej: 
 

 Vejen har ikke den foreskrevne kørebanebredde og har ikke kantlinjer.  

 Gislumvej har mange horisontal- og vertikalkurver. En del af horisontalkurverne er 
afmærket med baggrundsafmærkning for at synliggøre vejforløbet.  

 
Tiltag, der ligger til grund for de afsatte midler i 2021-2022: 
 

 Tiltag for at få nedbragt hastigheden gennem Gislum, f.eks. opsætning af ”Din fart” 
fartvisere ved hastighedszonens begyndelse.  

 Der fjernes faste genstande og stejle skråninger ændres til minimum anlæg 1:3 / 1:2.  

 Sideudvidelse af kørebanen, specielt vigtig i horisontalkurver og strækningen gennem 
Gislum og syd for Gislum. Køresporsbredden øges til 3,5 m, og der etableres kantbane på 
0,5 m i hver side. Dermed bliver den samlede vejbredde 8 m. 

 I kurver med lille radius laves spærrelinjer med rumleeffekt. 
 

530 Kørebanebelægninger, asfalt 

De årligt afsatte 0,5 mio. kr. supplerer 14,7 mio. kr. afsat på driften til reparationer og renovering af 
asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer. 
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Investeringsoversigt 

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Økonomiudvalget 2.727 -1.842 23.552 33.619 

Direktion 163       

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 163       

511 Visit Vesthimmerland - infoskærme 163       

Teknik- og Økonomiforvaltning 2.564 -1.842 23.552 33.619 

Budget og Regnskab 739 -3.667 23.352 33.419 

320 Anlæg op til økonomisk politik 0 -4.267 23.352 33.419 

514 Indsatspuljen 2019 524 600     

515 Byfornyelse 2019 215       

Administration og IT 1.825 1.825 200 200 

512 Ny telefonløsning for hele administrationen 1.625 1.625     

513 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter 200 200 200 200 

      Sundhedsudvalget 8.800 3.500 2.000 2.000 

Sundheds- og Kulturforvaltning 8.800 3.500 2.000 2.000 

Fællessekretariatet 1.400       

427 Fælles IT-system 1.400       

Forebyggelse og Myndighed 1.900 1.500     

470 Udskiftning af nødkaldsapparater 900       

504 Hjælpemiddeldepotet - Renovering 1.000 1.500     

Psykiatri- og Handicapafdelingen 2.300       

505 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars 1.900       

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 400       

Pleje og Seniorservice 3.200 2.000 2.000 2.000 

468 Renovering af plejecentre 2.000 2.000 2.000 2.000 

506 Nye Bærbare computere samt Ipads 1.200       

      Børne- og Familieudvalget 24.750 35.250 15.250 5.250 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 24.750 35.250 15.250 5.250 

Skole- og Dagtilbud 24.750 35.250 15.250 5.250 

Skoler 22.050 34.000 14.000 4.000 

314 Løgstør skole - renovering 16.000 7.500     

465 Renoveringsplan Aalestrup Skole 3.000 20.000 10.000   

516 Masterplan 2019 2.550 4.000 4.000 4.000 

517 Farsø Skole SFO 500 2.500     

Dagtilbud 2.700 1.250 1.250 1.250 

466 Masterplan Dagtilbud  500 1.250 1.250 1.250 

518 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum 2.200       
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Kultur- og Fritidsudvalget 20.950 18.500 16.500 16.500 

Sundheds- og Kulturforvaltning 20.950 18.500 16.500 16.500 

Kultur og Fritid 20.950 18.500 16.500 16.500 

437 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud 200       

473 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner 4.000 2.000     

475 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 15.000 15.000 15.000 15.000 

508 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek 250       

509 Landsbyudvalget - projektmidler 2019 1.000 1.000 1.000 1.000 

510 Vedligehold af haller - 2019 500 500 500 500 

      Teknik - og Miljøudvalget 34.870 27.855 25.322 24.650 

Teknik- og Økonomiforvaltning 34.870 27.855 25.322 24.650 

Projekter og Ejendomme 14.360 7.750 7.322 6.650 

Ejendomscenter 6.500 7.750 7.322 6.650 

519 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje 2.000 5.000 5.000 5.000 

520 Energirenover.2019-2021 i h.t. energimærkning 500 1.000 500   

521 Vedligehold skoler og daginst. i h.t. Masterplan 4.000 1.750 1.822 1.650 

Havn, Natur og Byrum 7.860       

Havn, Natur og Byrum 2.330       

479 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter 2.030       

523 
Badehestesko og springplatform Hvalpsund 

strand 
300       

Havn, Natur og Byrum (SKAT moms) 5.530       

524 Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning 2.100       

525 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. skinnesystem 2.330       

526 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn 600       

527 Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn 500       

Drift og Anlæg 20.510 20.105 18.000 18.000 

Park & Vej 900 500 500 500 

481 Renovering af badebroer 400       

482 Genopretning af fortove 500 500 500 500 

Trafik og Grønne områder 19.610 19.605 17.500 17.500 

Vej & Trafik 19.610 19.605 17.500 17.500 

414 Vejrenovering Aalestrup (37) 6.000 13.000 6.000 6.000 

421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold 1.400       

422 Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje 4.500 4.000 4.000 4.000 

486 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan 210 105     

489 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9 4.500       

522 Revision af klimatilpasningsplan 500       

528 Vejrenoveringer ifm. div. ledningsarb. 2019-pulje 2.000 2.000 2.000 2.000 

529 Gislumvej, opgradering fra B til A-vej     5.000 5.000 

530 Kørebanebelægninger, asfalt 500 500 500 500 

      I alt 92.097 83.263 82.624 82.019 

 


