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Hovedoversigt 

          

  2021 2022 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)         

Økonomiudvalget 188.305 -26.516 189.465 -26.516 

Sundhedsudvalget 902.502 -150.230 900.063 -145.402 

Heraf refusion   -18.006   -18.122 

Beskæftigelsesudvalget 898.430 -176.877 898.815 -176.877 

Heraf refusion   -146.527   -146.527 

Børne- og Familieudvalget 852.729 -161.859 853.219 -161.776 

Heraf refusion   -20.913   -21.057 

Kultur- og Fritidsudvalget 73.064 -6.735 73.207 -5.998 

Heraf refusion   -736   -736 

Teknik- og Miljøudvalget 177.808 -53.487 179.181 -54.537 

    Driftsvirksomhed i alt 3.092.836 -575.703 3.093.949 -571.106 

        Heraf refusion   -186.182   -186.442 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED   
 

    

Økonomiudvalget 5.637 0 3.109 0 

Sundhedsudvalget 8.200 0 4.000 0 

Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 

Børne- og Familieudvalget 18.250 0 21.000 0 

Kultur- og Fritidsudvalget 13.135 0 21.500 0 

Teknik- og Miljøudvalget 59.790 0 45.472 0 

    Anlægsvirksomhed i alt 105.012 0 95.081 0 

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 56.776 -11.114 

C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 8.552 -3.263 8.112 -3.263 

D. BALANCEFORSKYDNINGER   
 

    

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 10.687 0 22.472 0 

    Øvr.balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 2.525 2.826 1.925 2.816 

    Balanceforskydninger i alt 13.212 2.826 24.397 2.816 

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

64.649 0 67.091 0 

SUM (A + B + C + D + E) 3.284.263 -576.139 3.345.406 -582.667 

F. FINANSIERING   
 

    

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 0 

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) 0 -25.137 0 -29.072 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 20.781 -1.102.735 21.072 -1.128.756 

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0 

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 577 -1.601.610 577 -1.626.560 

    Finansiering i alt 21.358 -2.729.482 21.649 -2.784.388 

BALANCE 3.305.621 -3.305.621 3.367.055 -3.367.055 
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Hovedoversigt 

          

  2023 2024 

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)         

Økonomiudvalget 192.228 -26.516 193.924 -26.516 

Sundhedsudvalget 900.249 -145.501 902.649 -145.501 

Heraf refusion 0 -18.221 0 -18.221 

Beskæftigelsesudvalget 898.052 -176.877 898.052 -176.877 

Heraf refusion 0 -146.527 0 -146.527 

Børne- og Familieudvalget 852.681 -161.346 852.681 -161.346 

Heraf refusion 0 -21.180 0 -21.180 

Kultur- og Fritidsudvalget 72.888 -5.998 74.900 -5.998 

Heraf refusion 0 -736 0 -736 

Teknik- og Miljøudvalget 181.150 -55.614 182.026 -55.614 

    Driftsvirksomhed i alt 3.097.248 -571.852 3.104.232 -571.852 

        Heraf refusion   -186.664   -186.664 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED         

Økonomiudvalget 0 0 0 0 

Sundhedsudvalget 5.000 0 1.000 0 

Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 

Børne- og Familieudvalget 21.000 0 7.500 0 

Kultur- og Fritidsudvalget 37.497 0 3.500 0 

Teknik- og Miljøudvalget 36.166 0 72.389 0 

    Anlægsvirksomhed i alt 99.663 0 84.389 0 

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 113.086 -22.478 177.822 -35.401 

C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 7.730 -3.263 7.140 -3.263 

D. BALANCEFORSKYDNINGER         

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 35.628 0 50.218 0 

    Øvr.balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) -1.075 2.805 4.925 2.428 

    Balanceforskydninger i alt 34.553 2.805 55.143 2.428 

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

69.473 0 71.948 0 

SUM (A + B + C + D + E) 3.421.753 -594.787 3.500.674 -608.088 

F. FINANSIERING         

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 0 

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) 0 -26.118 0 -29.821 

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 21.363 -1.178.105 21.677 -1.213.805 

    Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0 

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 577 -1.644.683 577 -1.671.214 

    Finansiering i alt 21.940 -2.848.906 22.254 -2.914.840 

BALANCE 3.443.693 -3.443.693 3.522.928 -3.522.928 
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Tværgående artsoversigt 2021 
      

      

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

1 Lønninger 1.253.359 0 

 Lønninger 1.253.359 0 

2 Varekøb 91.163 0 

2 Fødevarer 10.056 0 

3 Brændsel og drivmidler 19.702 0 

7 Anskaffelser 1.769 0 

9 Øvrige varekøb 59.636 0 

4 Tjenesteydelser m.v. 1.269.631 0 

0 Tjenesteydelser uden moms 222.165 0 

5 Entreprenør- og håndværkerydelser 160.622 0 

6 Betalinger til staten 379.461 0 

7 Betalinger til kommuner 173.797 0 

8 Betalinger til regioner 190.795 0 

9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 142.792 0 

5 Tilskud og overførsler 583.903 0 

1 Tjenestemandspensioner m.v. 26.895 0 

2 Overførsler til personer 459.062 0 

9 Øvrige tilskud og overførsler 97.947 0 

6 Finansudgifter 107.773 0 

7 Indtægter 0 -375.842 

1 Egne huslejeindtægter 0 -34.290 

2 Salg af produkter og ydelser 0 -78.126 

6 Betalinger fra staten 0 -2.301 

7 Betalinger fra kommuner 0 -168.742 

8 Betalinger fra regioner 0 -671 

9 Øvrige indtægter 0 -91.711 

8 Finansindtægter 0 -2.929.779 

 Finansindtægter 0 -1.627.183 

6 Statstilskud 0 -1.302.596 

9 Interne udgifter og indtægter -208 0 

4 Overførte tjenesteydelser 22.674 0 

7 Interne indtægter -22.882 0 

Hovedtotal 3.305.621 -3.305.621 
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Bevillingsoversigt 2021 
          

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

Drift og statsrefusion 3.092.836 -575.703     

Økonomiudvalget 188.305 -26.516 
 

  

1 Beredskab 10.423 0 10.423   

Teknik- og Økonomiforvaltning 10.423 0 
 

  

29000 Beredskab 10.423 0 
 

  

29501 Forebyggelse beredskab 10.423 0 
 

  

2 Politisk organisation 10.336 0 10.336   

Direktion 10.020 0 
 

  

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme,     
 

  

     Plan og Udvikling 10.020 0 
 

  

111 Byrådssekretariat 10.020 0 
 

  

1110 Politisk organisation 10.020 0 
 

  

11100 Politisk organisation, fælles formål 212 0 
 

  

11530 Partitilskud 168 0 
 

  

11531 Venskabsbyudveksling 44 0 
 

  

11101 Byrådet 9.678 0 
 

  

11540 Borgmester repræsentation 100 0 
 

  

11541 Vederlag til Byråd 5.986 0 
 

  

11542 Pension til borgmestre 2.478 0 
 

  

11543 Møder, rejser og repræsentation 1.074 0 
 

  

11544 Fælles for Byrådet 40 0 
 

  

11102 Kommissioner, råd og nævn 130 0 
 

  

11550 Hegnsyn 9 0 
 

  

11551 Beboerklagenævn 22 0 
 

  

11552 Huslejenævn 77 0 
 

  

11553 Andre råd og nævn 22 0 
 

  

Sundheds- og Kulturforvaltning 233 0 
 

  

30 Fællesfunktioner 217 0 
 

  

30100 Ældreråd 140 0 
 

  

30200 Handicapråd 77 0 
 

  

30580 Handicapråd 77 0 
 

  

37 Kultur og Fritid 16 0 
 

  

370 Fælles – ØK 16 0 
 

  

37050 Fritidsrådet 16 0 
 

  

37051 Fritidsrådet 16 0 
 

  

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 82 0 
 

  

47 Familieafdeling 82 0 
 

  

470 Familieafdeling ØK 82 0 
 

  

47010 Børne- og Ungeudvalg ØK 82 0 
 

  

47011 Børne- og Ungeudvalg 82 0 
 

  

3 Administrativ organisation 114.748 -7.069 107.679   

Direktion 28.969 0 
 

  

10000 Direktion 2.526 0 
 

  

10501 Direktion 2.526 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme,         

     Plan og Udvikling 26.444 0 
 

  

110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 0 
 

  

1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 0 
 

  

11000 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 0 
 

  

11500 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 0 
 

  

111 Byrådssekretariat 9.195 0 
 

  

11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Komm. 9.195 0 
 

  

11570 Byrådssekretariat og Jurister, personale 3.496 0 
 

  

11571 Kommunikation, personale 2.101 0 
 

  

11572 Fælles for administrationen 3.597 0 
 

  

11200 HR 11.002 0 
 

  

11600 Fælles for administrationen 825 0 
 

  

11601 HR, personale 9.294 0 
 

  

11602 Elever 883 0 
 

  

Teknik- og Økonomiforvaltning 74.521 -7.069 
 

  

20000 Ledelse 7.362 0 
 

  

20100 Ledelse 7.362 0 
 

  

21000 Budget og Regnskab 11.336 -6.647 
 

  

21001 Budget og Regnskab 9.943 -341 
 

  

21004 Fælles for administrationen 1.393 -6.305 
 

  

22 Administration og IT 55.823 -422 
 

  

22000 Administration og IT, personale 13.535 0 
 

  

22001 IT drift 4.999 0 
 

  

22002 Udbud og forsikringer  8.536 0 
 

  

22100 IT 42.288 0 
 

  

22101 IT 42.288 0 
 

  

22300 Fælles for administrationen 0 -422 
 

  

22301 Fælles for administrationen 0 -422 
 

  

Sundheds- og Kulturforvaltning 5.361 0 
 

  

30 Fællesfunktioner 5.361 0 
 

  

300 Fællesfunktioner 5.361 0 
 

  

30000 Direktør og afd.ledelse 5.361 0 
 

  

30500 Direktør og afd.ledelse 5.361 0 
 

  

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 5.896 0 
 

  

40000 Ledelse ØK 5.896 0 
 

  

40101 Ledelse 5.046 0 
 

  

40102 Pulje Ledelse 850 0 
 

  

4 Andet (udenfor) 52.798 -19.447 33.351   

Direktion 12.322 0 
 

  

10000 Direktion -1.051 0 
 

  

10502 Puljer -1.051 0 
 

  

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme,     
 

  

     Plan og Udvikling 13.373 0 
 

  

110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 10.776 0 
 

  

1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.687 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

11001 Erhvervsservice 6.687 0     

11505 Væksthuse 986 0 
 

  

11506 Business Region North Denmark 560 0 
 

  

11507 Erhverv Væksthimmerland 2.447 0 
 

  

11508 EU-kontor 112 0 
 

  

11509 Nordjysk Iværksætter Netværk 151 0 
 

  

11510 Nordjysk Messecenter 1.441 0 
 

  

11511 Tilskud til handelstandsforeninger 990 0 
 

  

11010 Turisme 3.289 0 
 

  

11520 Turisme 3.289 0 
 

  

11020 Projekter 800 0 
 

  

111 Byrådssekretariat 897 0 
 

  

1110 Politisk organisation 897 0 
 

  

11103 Valg 897 0 
 

  

11560 Fælles formål 897 0 
 

  

11200 HR 1.700 0 
 

  

11603 Sundhedsordning 1.700 0 
 

  

Teknik- og Økonomiforvaltning 40.476 -19.447 
 

  

21000 Budget og Regnskab 31.347 -12.492 
 

  

21002 Tjenestemandspensioner 24.417 -12.492 
 

  

21003 Barselspuljen 6.930 0 
 

  

22 Administration og IT 7.693 -6.868 
 

  

22200 Forsikringer 7.693 -6.868 
 

  

22201 Forsikringsenheden 7.693 -6.868 
 

  

23 Plan, Byg og Ejendomme 1.436 -87 
 

  

231 Boligkontoret 1.436 -87 
 

  

2311 Ejendomme Boligkontor 1.436 -87 
 

  

23110 Turisme og Erhvervsservice 269 0 
 

  

23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars 145 0 
 

  

23611 Erhvervskollegiet/ungd.koll. Aars 124 0 
 

  

23113 Driftssikring af boligbyggeri 1.167 -87 
 

  

23640 Driftssikring af boligbyggeri 1.167 -87 
 

  

      
 

  

Sundhedsudvalget 902.502 -150.230 
 

  

1 Forebyggelse og Myndighed 77.375 -19.193 58.182   

Sundheds- og Kulturforvaltning 77.375 -19.193 
 

  

31 Forebyggelse og Myndighed 77.375 -19.193 
 

  

310 Fælles Forebyggelse og Myndighed 607 0 
 

  

31000 Fællesadm. for Forebyg./Myndighed 607 0 
 

  

31100 Hjælpemiddeldepotet 5.150 0 
 

  

31555 Hjælpemiddeldepotet 3.253 0 
 

  

31557 Hjælpemidler §112 – ældre 1.897 0 
 

  

312 Sundhedscentret 15.833 0 
 

  

3120 Fælles 1.036 0 
 

  

31200 Administration 387 0 
 

  

31560 Administration 387 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

31201 Fredensvej 423 0     

31565 Fredensvej 423 0 
 

  

31202 Himmerlandsparken 226 0 
 

  

31570 Himmerlandsparken 226 0 
 

  

3121 Genoptræning 8.372 0 
 

  

31210 Kommunal genoptræning 8.372 0 
 

  

31575 Kommunal genoptræning 8.372 0 
 

  

3122 Borger Sundhed 6.424 0 
 

  

31220 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.362 0 
 

  

31580 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.120 0 
 

  

31581 Aktiv i naturen 115 0 
 

  

31582 Motion og samvær 127 0 
 

  

31221 Forebyggende hjemmebesøg 1.063 0 
 

  

31590 Forebyggende hjemmebesøg 1.063 0 
 

  

313 Bevilling - Voksen og ældre 55.785 -19.193 
 

  

3131 Køb og salg 27.460 -15.513 
 

  

31311 Plejeboliger 10.050 -11.883 
 

  

31626 Plejeboliger - andre off. Myndigh- 10.050 -11.883 
 

  

31314 Friplejehjemmet Hesselvang 14.355 -3.629 
 

  

31630 Friplejehjemmet Hesselvang 14.355 -3.629 
 

  

31315 Ældreboliger 3.056 0 
 

  

31636 Ældreboliger - andre off. Myndigh. 3.056 0 
 

  

31320 Statsrefusion 0 -1.340 
 

  

31645 Statsrefusion 0 -1.340 
 

  

31330 Plejevederlag 1.122 0 
 

  

31650 Pasning af nærtstående § 118 159 0 
 

  

31651 Plejevederlag til nærtstående § 119 912 0 
 

  

31652 Hjælp til sygeartikler § 122 50 0 
 

  

31350 NT kørsel 3.283 0 
 

  

31660 Lægekørsel 1.310 0 
 

  

31661 Flex handicap 1.145 0 
 

  

31662 Befordr. til genoptr. (SUL 146, SEL 86) 828 0 
 

  

3136 Hjælpemidler 22.909 -2.341 
 

  

31360 Hjælpemidler 10.673 -2.341 
 

  

31665 Støtte til køb af bil mv. § 114 5.655 -1.884 
 

  

31666 Andre hjælpemidler §112 3.644 -457 
 

  

31667 Forbrugsgoder §113 142 0 
 

  

31668 Bolig §116 1.142 0 
 

  

31669 Støtte til individuel befordring §117 90 0 
 

  

31365 Kropsbårne hjælpemidler 9.541 0 
 

  

31680 Optiske synshj.midler (SL §112) 9 0 
 

  

31681 Arm- og benproteser (SL §112) 600 0 
 

  

31682 Ortopædiske hjælpemidler 2.050 0 
 

  

31683 Inkontines- og stomihjælpemidler 5.000 0 
 

  

31684 Andre hjælpemidler (SL §112) 1.882 0 
 

  

31367 Kommunikationsinstitutter 2.694 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

31690 Generel Rådgivning 184 0     

31691 Småbørn (0-6 år) 37 0 
 

  

31692 Skolebørn (6-18 år) 157 0 
 

  

31693 Unge og voksne 944 0 
 

  

31694 Børn/vok m/medic-optisk 68 0 
 

  

31695 Kommunikationsundervisning 73 0 
 

  

31696 Hjælpemiddelpulje 1.137 0 
 

  

31697 Center for Døve 94 0 
 

  

31369 Genoptræning § 140 private lev. 1.011 0 
 

  

31700 Genoptræning § 140 private lev. 1.011 0 
 

  

2 Psykiatri og Handicap 267.640 -73.126 194.514   

Sundheds- og Kulturforvaltning 267.640 -73.126 
 

  

30 Fællesfunktioner -6.608 0 
 

  

300 Fællesfunktioner -6.608 0 
 

  

30030 Sekretariat for rammeaftaler 104 0 
 

  

30530 Sekretariat for rammeaftaler 104 0 
 

  

30060 Voksen-, ældre- og handicapområdet -6.712 0 
 

  

30560 Voksen-, ældre- og handicapområdet -6.712 0 
 

  

31 Forebyggelse og Myndighed 226.428 -29.353 
 

  

314 Bevilling - Psykiatri og Handicap 226.428 -29.353 
 

  

31400 Administration 7.118 0 
 

  

31720 Administration (kto. 6) 4.182 0 
 

  

31721 Administration (kto. 5) 2.936 0 
 

  

3141 Bevilling - Psykiatri og handicap 219.310 -29.353 
 

  

31410 Psykiatri 57.410 -14.570 
 

  

314100 Aflastning §84 73 0 
 

  

31725 §84 egne 73 0 
 

  

314101 Psyk. støtte § 85 12.826 -1.216 
 

  

31731 § 85 private 7.614 -1.007 
 

  

31732 § 85 - andre off. myndigheder 5.212 0 
 

  

31733 § 85 - statsrefusion - Psykiatri 0 -209 
 

  

314102 Psyk. længerevarende botilbud  24.322 -4.103 
 

  

31736 § 108 - andre off. myndigheder 23.329 -685 
 

  

31737 §108 – private 993 0 
 

  

31738 § 108 - statsrefusion - Psykiatri 0 -3.418 
 

  

314103 Særlige pladser psyk. afd. 248 0 
 

  

31740 Særlige pladser psyk. afd. 248 0 
 

  

314104 Psyk. midlertidige botilbud § 107 17.714 -9.252 
 

  

31746 §107 - andre off. myndigheder 1.343 0 
 

  

31747 § 107 – private 16.371 -8.640 
 

  

31748 § 107 - statsrefusion - Psykiatri 0 -612 
 

  

314105 Psyk. beskyttet besk. § 103 1.053 0 
 

  

31751 *jobcenter* 729 0 
 

  

31752 § 103 – private 324 0 
 

  

314106 Psyk. -akt.- og samværstilb. § 104 1.174 0 
 

  

31756 §104 - andre off. myndigheder 638 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

31757 §104 – private 536 0     

31411 Handicap 161.901 -14.783 
 

  

314110 Aflastning §84 94 0 
 

  

31760 §84 – egne 94 0 
 

  

314111 Handicap - støtte § 85 74.272 -2.609 
 

  

31765 §85 egne - intern afregning 50.519 0 
 

  

31768 § 85 private 3.721 0 
 

  

31769 § 85 - andre off. myndigheder 20.032 0 
 

  

31770 § 85 - statsrefusion - Handicap 0 -2.609 
 

  

314113 Handicap - længerevar. botilbud 25.771 -10.104 
 

  

31780 §108 - egne - intern afregning 9.894 0 
 

  

31782 § 108 - andre off. myndigheder 15.878 -963 
 

  

31784 § 108 - statsrefusion - Handicap 0 -9.141 
 

  

314114 Handicap - midlertidige botilbud 20.637 -700 
 

  

31791 §107 - andre off. myndigheder 8.340 0 
 

  

31792 § 107 – private 10.877 -596 
 

  

31793 § 107 – Familiepleje 1.419 0 
 

  

31794 § 107 - statsrefusion - Handicap 0 -104 
 

  

314115 Handicap - beskyttet besk. § 103 12.740 0 
 

  

31795 §103 - egne - intern afregning 10.265 0 
 

  

31797 § 103 - andre off. myndigheder 832 0 
 

  

31798 § 103 – private 1.643 0 
 

  

314116 Handicap  -akt.- og samværstilbud 18.112 0 
 

  

31800 §104 - egne - intern afregning 10.632 0 
 

  

31801 §104 - andre off. myndigheder 6.735 0 
 

  

31802 §104 – private 745 0 
 

  

314117 Handicap - Ledsagerordninger §97 1.724 -125 
 

  

31805 §97 – Ledsagerordninger 1.724 -125 
 

  

314118 Handicap - tilskud til hjælpere  6.993 -1.245 
 

  

31810 VHK lønadministration 2.928 0 
 

  

31811 Borger lønadministration 2.432 -671 
 

  

31812 BPA-ordninger 1.834 0 
 

  

31813 Bistands-plejetillæg -200 0 
 

  

31814 Statsrefusion 0 -574 
 

  

314119 Merudgifter voksne nedsat funk. 1.558 0 
 

  

31816 Merudg.voksne nedsat funk.evne 1.558 0 
 

  

33 Psykiatri og Handicap 47.821 -43.773 
 

  

330 Fælles psykiatri og handicap 6.190 0 
 

  

33000 Fællesudgifter 6.190 0 
 

  

33700 CURA 527 0 
 

  

33701 Tilsyn 580 0 
 

  

33702 Det rummelige arbejdsmarked 406 0 
 

  

33703 Pædagogstuderende 238 0 
 

  

33704 Efter- og videreuddannelse 526 0 
 

  

33705 Projektplanlægning, udvik.og opkval. -382 0 
 

  

33706 Pulje til domfælte udvikl. hæmmede 117 0     
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Hele 1.000 kr.. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

33707 Udgifter vedr. bygningen 813 0     

33708 Nye foranstaltninger 704 0 
 

  

33709 Objektiv finansiering 1.421 0 
 

  

33710 Specialkons.bistand til borgere (psyk.) 166 0 
 

  

33711 Tilbud om ferieafholdelse til beboerne 75 0 
 

  

33715 Ledsagetimer til beboere i botilbud 1.000 0 
 

  

331 Tilbuddene i Aars 1.144 -5.185 
 

  

33100 Bofællesskabet Østre Boulevard 25 979 -1.839 
 

  

33725 Bofællesskabet Østre Boulevard 25 979 -1.839 
 

  

33110 Bofællesskabet Hobrovej -287 -16 
 

  

33730 Bofællesskabet Hobrovej -287 -16 
 

  

33120 Bofællesskabet Dyrskuevej 271 -533 
 

  

33735 Bofællesskabet Dyrskuevej 271 -533 
 

  

33130 Boformen, Østermarken 8 - 10 664 -2.302 
 

  

33740 Boformen, Østermarken 8 - 10 664 -2.302 
 

  

33140 A-Huset -483 -495 
 

  

33745 A-Huset -483 -495 
 

  

332 Tilbuddene i Aalestrup 10.933 -12.400 
 

  

3320 Bofællesskaberne i Aalestrup 6.266 -8.113 
 

  

33200 Bøgen 4.269 -4.963 
 

  

33750 Bøgen 4.269 -4.963 
 

  

33201 Kroghen, Lucernevangen 1.997 -3.151 
 

  

33755 Kroghen, Lucernevangen 1.997 -3.151 
 

  

33220 Borgergade 23 10 -39 
 

  

33760 Borgergade 23 10 -39 
 

  

33230 Bofællesskabet Rosengaarden 3.397 -4.248 
 

  

33765 Bofællesskabet Rosengaarden 3.397 -4.248 
 

  

33240 Terapeutteam 1.260 0 
 

  

333 Tilbuddene i Løgstør 13.283 -16.802 
 

  

3330 Bofællesskabet Bøgevej 8.127 -11.005 
 

  

33300 Bøgevej - HUS A, B og C 5.915 -7.365 
 

  

33770 Hus A 1.992 -2.455 
 

  

33771 Hus B 1.875 -2.455 
 

  

33772 Hus C 2.047 -2.455 
 

  

33301 Bøgevej - Hus D -444 -38 
 

  

33775 Hus D -444 -38 
 

  

33302 Bøgevej - Hus E 469 -1.051 
 

  

33780 Hus E 469 -1.051 
 

  

33303 Bøgevej - Hus F 2.187 -2.551 
 

  

33785 Hus F 2.187 -2.551 
 

  

33310 Bofællesskabet Møllersgaard 5.156 -5.797 
 

  

33790 Bofællesskabet Møllersgaard 5.156 -5.797 
 

  

334 Globen Vesthimmerland 4.260 -9.385 
 

  

3340 Globen Løgstør §103 1.337 -3.663 
 

  

33400 Administration -5.325 -3.195 
 

  

33800 Administration -5.325 -3.195     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

33401 Produktionen i Løgstør 2.530 -234     

33805 Produktionen i Løgstør 2.322 0 
 

  

33806 Produktionen i Løgstør (Toldmoms) 208 -234 
 

  

33403 Gundersted Købmandsgaard 1.827 -100 
 

  

33810 Gundersted Købmandsgaard 1.728 0 
 

  

33811 Gundersted Købm.gaard   
  (Toldmoms) 99 -100 

 
  

33405 Vilsted Søgaard 1.747 -120 
 

  

33815 Vilsted Søgaard 1.498 0 
 

  

33816 Vilsted Søgaard (Toldmoms) 249 -120 
 

  

33407 Klubben 558 -13 
 

  

33820 Klubben 558 -13 
 

  

3342 Globen Aars 129 -1.217 
 

  

33420 Administration -2.839 -267 
 

  

33825 Administration -2.839 -267 
 

  

33421 Produktionen i Aars 2.967 -951 
 

  

33830 Produktionen i Aars 2.473 0 
 

  

33831 Produktionen i Aars (Toldmoms) 495 -951 
 

  

3343 Globen Aalestrup 1.256 -2.790 
 

  

33430 Administration -3.456 -2.690 
 

  

33835 Administration -3.456 -2.690 
 

  

33431 Ruteren 1.337 -100 
 

  

33840 Ruteren 1.238 0 
 

  

33841 Ruteren (Toldmoms) 99 -100 
 

  

33433 Dalgaardsvej 3.375 0 
 

  

33845 Dalgaardsvej 3.375 0 
 

  

33440 Globen Løgstør §104 996 -1.714 
 

  

33850 Globen Løgstør §104 996 -1.714 
 

  

33450 Teknisk Service 543 0 
 

  

33855 Teknisk service 543 0 
 

  

335 Udviklingspsykiatrien 12.010 0 
 

  

33500 Bofællesskabet Kimbrerparken 0 0 
 

  

33860 Bofællesskabet Kimbrerparken 0 0 
 

  

33520 Udviklingscenter Kimbrerparken 12.010 0 
 

  

33870 Administration 1.624 0 
 

  

33871 Gruppebaseret støtte §82a 767 0 
 

  

33872 Socialpædagogisk støtte §82b 740 0 
 

  

33873 Akuttilbuddet §82c 1.853 0 
 

  

33874 Hjælp til selvhjælp §85 (Fælleshuset) 6.120 0 
 

  

33875 §99 Uvisiteret 256 0 
 

  

33876 §79 Netværkscafé 650 0 
 

  

3 Pleje og Seniorservice 371.799 -20.759 351.040   

Sundheds- og Kulturforvaltning 371.799 -20.759 
 

  

31 Forebyggelse og Myndighed 31.682 0 
 

  

313 Bevilling - Voksen og ældre 31.682 0 
 

  

3130 Fællesfunktioner 11.370 0 
 

  

31300 Administration 11.370 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

31600 Administration (kto. 6) 8.902 0     

31601 Administration (kto. 5) Visitatorer 2.468 0 
 

  

31370 Private leverandører - frit valg 13.709 0 
 

  

31705 Himmerlands Hjemmeservice 13.709 0 
 

  

31380 Tilskud og ansættelse af hjælpere 6.603 0 
 

  

31710 Tilskud ogansættelse af hjælpere (§94) 581 0 
 

  

31711 Tilskud ogansættelse af hjælpere (§95) 4.960 0 
 

  

31712 BPA §95 1.062 0 
 

  

35 Pleje- og Seniorservice 340.117 -20.759 
 

  

350 Fælles pleje og seniorservice 8.202 0 
 

  

35000 Fællesadm. for pleje og seniorservice 8.202 0 
 

  

35001 Hjemmepleje - Fællesadm. 1.130 0 
 

  

35002 Plejecentre - Fællesadm. 1.567 0 
 

  

35003 Sygepleje - Fællesadm. 365 0 
 

  

35004 Daghjem/-centre - Fællesadm. 56 0 
 

  

35005 CURA 1.157 0 
 

  

35006 Tilsyn 147 0 
 

  

35007 Personaleforeningen Sundhed 56 0 
 

  

35008 Værdighedsmidler 3.724 0 
 

  

35100 Teknisk Service 1.570 0 
 

  

35101 Teknisk Service 1.570 0 
 

  

35200 Drift af biler 2.484 0 
 

  

35201 Hjemmepleje – ældre 830 0 
 

  

35203 Sygepleje - Fællesadm. 1.654 0 
 

  

35300 Aktivitetscentre 176 0 
 

  

35301 Aktivitetscentret Overlade 60 0 
 

  

35303 Farsø Pensionistklub 67 0 
 

  

35304 Aktivitetscentret Bymidten (Aars) 49 0 
 

  

354 Hjemme- og sygepleje 111.796 0 
 

  

35400 Fælles Hjemme- og sygepleje 7.445 0 
 

  

35401 Fælles Hjemmepleje 8.738 0 
 

  

35402 Fælles Sygepleje -1.293 0 
 

  

35420 Distrikt Løgstør 25.996 0 
 

  

35421 Løgstør Hjemmepleje 22.136 0 
 

  

35422 Løgstør Sygepleje 3.860 0 
 

  

35430 Distrikt Farsø 20.604 0 
 

  

35431 Farsø Hjemmepleje 16.987 0 
 

  

35432 Farsø Sygepleje 3.617 0 
 

  

35440 Distrikt Aars 33.055 0 
 

  

35441 Aars Hjemmepleje 28.411 0 
 

  

35442 Aars Sygepleje 4.644 0 
 

  

35450 Distrikt Aalestrup 17.128 0 
 

  

35451 Aalestrup Hjemmepleje 12.997 0 
 

  

35452 Aalestrup Sygepleje 4.131 0 
 

  

35460 Nat - Hjemme- og Sygepleje 4.798 0 
 

  

35461 Nat – Hjemmepleje 2.839 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

35462 Nat – Sygepleje 1.959 0     

35470 Rengøringsteam 2.771 0 
 

  

35471 Rengøringsteam 2.771 0 
 

  

355 Pleje- og dagcentre 176.518 -17.950 
 

  

35500 Fælles – plejecentre -2.569 0 
 

  

35501 Fælles – plejecentre -181 0 
 

  

35502 Afregning af ledige plejeboliger -2.388 0 
 

  

35510 Plejecenter Østermarken 27.951 -2.856 
 

  

35511 Plejecenter Østermarken 27.133 -2.856 
 

  

35512 Daghjem Østermarken 818 0 
 

  

35520 Plejecenter Solvang 26.662 -3.050 
 

  

35521 Plejecenter Solvang 26.662 -3.050 
 

  

35530 Plejecenter Bøgely 23.602 -2.561 
 

  

35531 Plejecenter Bøgely 22.554 -2.517 
 

  

35532 Dagcenter Bøgely 1.048 -43 
 

  

35540 Plejecenter Kærbo 20.543 -1.408 
 

  

35541 Plejecenter Kærbo 14.226 -1.162 
 

  

35542 Daghjem Kærbo 1.138 0 
 

  

35543 Rehabiliteringshuset Vesthimmerland 5.179 -247 
 

  

35550 Plejecenter Højgaarden 43.565 -4.141 
 

  

35551 Plejecenter Højgaarden 42.155 -4.066 
 

  

35552 Dagcenter Højgården 1.409 -75 
 

  

35560 Plejecenter Søndervang 11.548 -1.307 
 

  

35561 Plejecenter Søndervang 11.548 -1.307 
 

  

35570 Plejecenter Aaglimt 25.217 -2.628 
 

  

35571 Plejecenter Aaglimt 24.044 -2.565 
 

  

35572 Dagcenter Aaglimt 1.173 -62 
 

  

35600 Røde Kors Hjemmet 17.843 -1.832 
 

  

35601 Røde Kors Hjemmet 17.359 -1.832 
 

  

35603 Dagcenter Røde Kors 484 0 
 

  

357 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice 21.527 -977 
 

  

35700 Udviklingsafdelingen for pleje- og      
 

  

          seniorservice 10.567 0 
 

  

35701 Administration 1.373 0 
 

  

35702 Specialistsygeplejersker 6.046 0 
 

  

35703 Demenskoordinatorer 3.149 0 
 

  

35710 Elever 9.983 0 
 

  

35711 Plejecentre-SSA-elever 3.038 0 
 

  

35712 Hjemmepleje SSA-elever 813 0 
 

  

35713 Plejecentre-SSH-elever 3.066 0 
 

  

35714 Hjemmepleje SSH-elever 3.066 0 
 

  

35790 Projekter 977 -977 
 

  

35791 Fællesskabskoordinator 977 -977 
 

  

4 Andet 181.834 -33.185 148.649   

Teknik- og Økonomiforvaltning 12.622 -33.185 
 

  

23 Plan, Byg og Ejendomme 12.622 -33.185     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

231 Boligkontoret 12.622 -33.185     

2311 Ejendomme Boligkontor 10.233 -26.250 
 

  

23111 Fællesudgifter - Ældreboliger 1.370 0 
 

  

23616 Ydelsesstøtte private ældreboliger 70 0 
 

  

23617 Lejetab 1.300 0 
 

  

23112 Ældreboliger 8.863 -26.250 
 

  

23620 Højgården 1.846 -4.726 
 

  

23621 Gislumvej 41-75 390 -983 
 

  

23622 Solvang 925 -3.360 
 

  

23623 Østermarken 1.018 -3.421 
 

  

23624 Øster Boulevard 17 281 -746 
 

  

23625 Søndervang 641 -1.529 
 

  

23626 Åglimt 1.181 -3.521 
 

  

23627 Bøgely 1.302 -3.931 
 

  

23628 Kærbo 836 -2.770 
 

  

23629 Grønningen 443 -1.264 
 

  

23120 Bofællesskaber 2.389 -6.935 
 

  

23650 Bøgevej 5 915 -2.660 
 

  

23651 Dyrskuevej 195 -592 
 

  

23652 Hobrovej 1 161 -369 
 

  

23653 Solkrogen 1 – 5 123 -371 
 

  

23654 Østre Boulevard 25 259 -772 
 

  

23655 Rosengården 334 -1.125 
 

  

23656 Kimbrerparken 402 -1.046 
 

  

Sundheds- og Kulturforvaltning 169.212 0 
 

  

30 Fællesfunktioner 11.482 0 
 

  

300 Fællesfunktioner 11.482 0 
 

  

30010 Ledelsessekretariat 6.139 0 
 

  

30510 Personale (kto. 6) 1.665 0 
 

  

30511 Personale (kto. 5) 4.474 0 
 

  

30020 Fællesudgifter 5.195 0 
 

  

30520 Fællesudgifter (kto 5) 741 0 
 

  

30521 Patientklagenævn 87 0 
 

  

30522 Sundhedsprojekter 4.088 0 
 

  

30523 Fællesudgifter (kto 6) 278 0 
 

  

30040 Kommunalt - lægeligt udvalg 48 0 
 

  

30540 Kommunalt - lægeligt udvalg 48 0 
 

  

30050 Sundhedssekretariatet 100 0 
 

  

30550 Sundhedssekretariatet 100 0 
 

  

31 Forebyggelse og Myndighed 157.730 0 
 

  

310 Fælles Forebyggelse og Myndighed 157.730 0 
 

  

31010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 146.257 0 
 

  

31510 Somatik 131.693 0 
 

  

31511 Stationær psykiatri 4.902 0 
 

  

31513 Praksissektoren 9.662 0 
 

  

31020 Almen praksis 100 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

31522 Praksiskonsulent 100 0     

31030 Vederlagsfri fysioterapi 9.373 0 
 

  

31530 Privat fysioterapi (ejerf. 4) 8.036 0 
 

  

31532 Ridefysioterapi (ejerf. 4) 1.337 0 
 

  

31040 Hospice 400 0 
 

  

31540 Hospice (ejerf. 4) 12 0 
 

  

31541 Hospice 387 0 
 

  

31050 Færdigbehandlede patienter 41 0 
 

  

31545 Færdigbehandlede patienter 41 0 
 

  

31060 Ambulant specialiseret genoptræning 1.560 0 
 

  

31550 Ambulant specialiseret genoptræning 1.560 0 
 

  

5 Projekter 3.853 -3.967 -114   

Sundheds- og Kulturforvaltning 3.853 -3.967 
 

  

35 Pleje- og Seniorservice 3.853 -3.967 
 

  

350 Fælles pleje og seniorservice 3.853 -3.967 
 

  

35050 Projekter 3.853 -3.967 
 

  

35052 Bedre bemanding 3.853 -3.967 
 

  

      
 

  

Beskæftigelsesudvalget 898.430 -176.877 
 

  

1 Lovbestemte ydelser 728.223 -176.599 551.624   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 728.223 -176.599 
 

  

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 728.223 -176.599 
 

  

421 Jobcenter 691.332 -173.321 
 

  

42100 Sygedagpengeteam 143.776 -51.336 
 

  

42530 Sygedagpenge 91.730 -36.326 
 

  

42531 Revalidering 1.397 -279 
 

  

42532 Jobafklaring 34.463 -7.385 
 

  

42533 Driftsudgifter - sygedagepengeteam 5.524 -1.018 
 

  

42535 Løntilskud - sygedagpengeteam 254 -51 
 

  

42536 Vejen Frem 4.784 -4.784 
 

  

42537 TTA 2.638 0 
 

  

42538 Beskæftigelsesordninger  2.986 -1.493 
 

  

42539 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 
 

  

4211 Fleksjob- og integration 404.328 -93.318 
 

  

42110 Rehabiliteringsteam 159.708 -72.242 
 

  

42540 Fleksjob 119.224 -63.276 
 

  

42541 Ressourceforløb 15.700 -3.118 
 

  

42542 Ledighedsydelse 18.851 -4.578 
 

  

42543 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam 5.593 -1.100 
 

  

42546 Beskæftigelsesordninger, Rehab. 340 -170 
 

  

42111 Integration 17.499 -7.147 
 

  

42550 Midlertidig boligplacering 810 -690 
 

  

42551 Familiekonsulent, Jobcenter 0 0 
 

  

42552 Introduktionsprogram og hjemrejse 1.538 -2.895 
 

  

42553 Introdukt.prog. og hjemrejse - 4 6.286 0 
 

  

42554 Integrationsydelse 6.864 -1.562     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

42555 Repatriering 2.000 -2.000     

42112 Førtidspension 227.120 -13.929 
 

  

42560 Førtidsp. tilkendt 1/7-14 eller senere 64.726 0 
 

  

42561 Førtidspension før 1/7-14 150.134 -13.929 
 

  

42562 Seniorpension 12.260 0 
 

  

42120 Job- og uddannelse 115.727 -26.652 
 

  

42570 Sociale formål 4.337 -3.254 
 

  

42571 Kontant- og uddannelseshjælp 87.130 -21.167 
 

  

42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse 17.426 -110 
 

  

42575 Løntilskud, Kontant- og uddannelseshj. 1.949 -441 
 

  

42576 Beskæftigelsesordninger 858 -349 
 

  

42577 Pulje ifm. budget 164 0 
 

  

42578 Løn forsikrede ledige 901 0 
 

  

42579 Seniorjob 2.962 -1.330 
 

  

42582 Integrationsydelse, Job & Uddannelse 0 0 
 

  

42130 CKA 15.601 -1.535 
 

  

42590 CKA 9.259 -22 
 

  

42591 CKA Integration 2.897 0 
 

  

42592 Beskæftigelsesordninger, CKA 2.069 -1.036 
 

  

42593 PHI 478 -478 
 

  

42594 Driftsudgifter, CKA 899 0 
 

  

42140 FGU 11.899 -480 
 

  

42596 EGU 834 -480 
 

  

42597 FGU 11.065 0 
 

  

42200 Borgerservice 36.891 -3.278 
 

  

42600 Kirkegårde -100 0 
 

  

42601 Andre sundhedsudgifter 1.247 0 
 

  

42602 Personlige tillæg 8.074 -3.026 
 

  

42603 Boligydelse til pensionister 18.147 -251 
 

  

42604 Boligsikring 9.509 0 
 

  

42605 Øvrige sociale formål 13 0 
 

  

2 Forsikrede ledige 85.098 0 85.098   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 85.098 0 
 

  

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 85.098 0 
 

  

421 Jobcenter 85.098 0 
 

  

42120 Job- og uddannelse 85.098 0 
 

  

42580 Dagpenge forsikrede ledige 85.098 0 
 

  

42581 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 0 0 
 

  

3 UNG Vesthimmerland 25.181 -11 25.170   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 25.181 -11 
 

  

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 25.181 -11 
 

  

423 UNG Vesthimmerland 25.181 -11 
 

  

42300 10. Klassecenter 9.808 0 
 

  

42610 10. Klassecenter 9.808 0 
 

  

42310 UU Vesthimmerland 6.688 -11 
 

  

42615 UU Vesthimmerland 6.688 -11     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole 8.585 0     

42620 Ungdomsskolen 8.585 0 
 

  

42330 Ungemiljø Aars 100 0 
 

  

42630 Ungemiljø Aars 100 0 
 

  

5 Administration 59.928 -267 59.661   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 59.928 -267 
 

  

41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 2.086 0 
 

  

41101 Staben – Beskæftigelsesudvalget 2.086 0 
 

  

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 57.842 -267 
 

  

420 Jobcenter og Borgerservice ØK 57.842 -267 
 

  

42000 Jobcenter ØK 43.822 0 
 

  

42501 Fælles jobcenter 5.029 0 
 

  

42502 CKA 4.592 0 
 

  

42503 Fleksjob & Integration 8.997 0 
 

  

42504 Job & Uddannelse 15.371 0 
 

  

42505 Sygedagpenge 9.834 0 
 

  

4201 Borgerservice ØK 14.020 -267 
 

  

42010 Borgerservice - løn ØK 11.902 -156 
 

  

42510 Fælles Borgerservice 209 -156 
 

  

42511 Løn 11.693 0 
 

  

42011 Borgerservice 2.119 -111 
 

  

42524 Fælles administration 2.119 -111 
 

  

      
 

  

Børne- og Familieudvalget 852.729 -161.859 
 

  

1 Familie 186.111 -23.433 162.678   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 186.111 -23.433 
 

  

40000 Ledelse ØK -4.814 0 
 

  

40103 Overhead -4.814 0 
 

  

41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 2.313 0 
 

  

41102 Staben – Familie 2.313 0 
 

  

47 Familieafdeling 188.612 -23.433 
 

  

470 Familieafdeling ØK 14.107 0 
 

  

47000 Familieafdelingen ØK 14.107 0 
 

  

47001 Familieafdelingen 14.107 0 
 

  

471 Børne- og Familierådgivningen 117.796 -22.419 
 

  

4710 Anbringelser 81.373 -15.157 
 

  

47100 Opholdssteder 30.658 -12.730 
 

  

47150 Opholdssteder 4.333 -12.730 
 

  

47151 Opholdssteder EFK. 4 26.325 0 
 

  

47101 Plejefamilier 39.965 -1.455 
 

  

47155 Plejefamilier 39.779 -1.455 
 

  

47156 Plejefamilier EFK. 4 187 0 
 

  

47102 Døgninstitutioner 9.258 -972 
 

  

47160 Døgninstitutioner 9.258 -972 
 

  

47103 Sikrede institutioner 1.491 0 
 

  

47165 Sikrede institutioner 1.491 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

47110 Forebyggende foranstaltninger 25.316 -2.195     

47111 Forebyggende foranstaltninger 19.821 -1.125 
 

  

47112 Forebyggende foranstaltninger EFK. 4 5.010 -1.070 
 

  

47114 Fripladser 484 0 
 

  

4712 Sociale ydelser 11.108 -5.067 
 

  

47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter 11.108 -5.067 
 

  

47121 Tabt arbejdsfortjeneste 7.021 0 
 

  

47122 Merudgifter 4.087 0 
 

  

47123 Statsrefusioner 0 -5.067 
 

  

47200 Familiehuset Vesthimmerland 13.333 0 
 

  

47201 Familiehuset 13.333 0 
 

  

47300 Tandplejen 17.269 -405 
 

  

47301 Kommunal tandpleje 17.269 -405 
 

  

47400 CPP 14.797 -608 
 

  

47401 CPP 12.075 -608 
 

  

47402 Specialpædagogisk bistand for børn  2.722 0 
 

  

47500 Sundhedsplejen 11.308 0 
 

  

47501 Sundhedsplejen 5.168 0 
 

  

47502 Familieiværksætterne 1.002 0 
 

  

47503 Gislumvej 33 100 0 
 

  

47505 Børn i bevægelse 4.078 0 
 

  

47506 Børn i bevægelse - vederlagsfri fys. 960 0 
 

  

2 Misbrug 11.426 -1.636 9.790   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 11.426 -1.636 
 

  

47 Familieafdeling 11.426 -1.636 
 

  

47600 Misbrugsafdelingen 11.426 -1.636 
 

  

47601 Misbrugsafdelingen 7.455 0 
 

  

47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre 1.907 -1.636 
 

  

47603 Forsorgshj.og kvindekrisecentre 4 981 0 
 

  

47604 Døgnbehandling alkohol/stofmisbrug 54 0 
 

  

47605 Døgnbeh. alkohol/stofmisbrug 4 958 0 
 

  

47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4 72 0 
 

  

3 Folkeskoler 453.308 -89.864 363.444   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 453.308 -89.864 
 

  

41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 607 0 
 

  

41103 Staben – Folkeskoler 607 0 
 

  

44 Skole- og Dagtilbudsafdeling 452.701 -89.864 
 

  

441 Folkeskoler 317.257 -54.067 
 

  

44100 Fælles skoler 25.645 -15.275 
 

  

44101 Fælles skoler 25.645 -15.275 
 

  

44110 Fælles SFO/LBO -9.328 -16.576 
 

  

44111 Fælles SFO/LBO -9.328 -16.576 
 

  

4412 Farsø skole 43.255 0 
 

  

44120 Farsø Skole 37.669 0 
 

  

44125 Farsø skole 29.819 0 
 

  

44126 Farsø ADHD 4.825 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

44127 Farsø AKT+ 2.747 0     

44128 Modtagerklasse / Asyl 277 0 
 

  

44121 Farsø SFO 5.587 0 
 

  

44129 SFO Kometen 5.587 0 
 

  

4413 V. Hornum Skole 12.692 0 
 

  

44130 V. Hornum skole 9.372 0 
 

  

44135 V. Hornum skole 9.372 0 
 

  

44131 LBO Vester Hornum 3.320 0 
 

  

44136 LBO Vester Hornum 3.320 0 
 

  

4414 Ullits skole 9.786 0 
 

  

44140 Ullits skole 6.149 0 
 

  

44145 Ullits skole 6.149 0 
 

  

44141 Ullits LBO 3.637 0 
 

  

44146 LBO Børnehuset 3.637 0 
 

  

4415 Løgstør skole 30.042 0 
 

  

44150 Løgstør skole 27.379 0 
 

  

44155 Løgstør skole 21.938 0 
 

  

44156 Løgstør AKT 5.440 0 
 

  

44151 Løgstør SFO 2.663 0 
 

  

44157 SFO Bøgen 2.663 0 
 

  

4416 Toppedalskolen 18.042 0 
 

  

44160 Toppedalskolen 13.224 0 
 

  

44165 Toppedalskolen 13.224 0 
 

  

44161 LBO Toppedalskolen 4.688 0 
 

  

44166 LBO Toppedalskolen 4.688 0 
 

  

44162 Multicenteret 130 0 
 

  

44167 Multicenteret 130 0 
 

  

4417 Ranum Skole 19.099 0 
 

  

44170 Ranum Skole 16.360 0 
 

  

44175 Ranum Skole 8.693 0 
 

  

44176 K-klasserne 7.667 0 
 

  

44171 LBO Ranum 2.739 0 
 

  

44177 LBO Ranum 2.739 0 
 

  

4418 Aalestrup skole 19.352 0 
 

  

44180 Aalestrup skole 15.480 0 
 

  

44185 Aalestrup Skole 15.480 0 
 

  

44181 SFO Aalestrup 3.872 0 
 

  

44186 SFO Kvisten, Aalestrup 3.872 0 
 

  

4419 Gedsted Skole 11.690 0 
 

  

44190 Gedsted Skole 7.082 0 
 

  

44195 Gedsted Skole 7.082 0 
 

  

44191 Gedsted LBO 4.608 0 
 

  

44196 LBO Børnehuset, Gedsted 4.608 0 
 

  

4420 Aars Skole 46.510 0 
 

  

44200 Aars Skole 40.455 0 
 

  

44205 Aars Skole 28.739 0     
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44206 Aars AKT 6.311 0     

44207 Aars Generelle 5.405 0 
 

  

44201 Aars SFO 6.054 0 
 

  

44208 SFO Junglehuset, Aars 6.054 0 
 

  

4421 Østermarkskolen 40.900 0 
 

  

44210 Østermarkskolen 34.530 0 
 

  

44215 Østermarkskolen 34.530 0 
 

  

44211 SFO Østermarkskolen 6.371 0 
 

  

44216 SFO Vulkanen, Østermarkskolen 6.371 0 
 

  

4422 Vestrup Skole 12.207 0 
 

  

44220 Vestrup Skole 6.505 0 
 

  

44225 Vestrup Skole 6.505 0 
 

  

44221 Vestrup LBO 5.702 0 
 

  

44226 LBO Kernehuset, Vestrup 5.702 0 
 

  

4423 Hornum Skole 15.150 0 
 

  

44230 Hornum Skole 13.128 0 
 

  

44235 Hornum Skole 13.128 0 
 

  

44231 Hornum Hallen 521 0 
 

  

44236 Hornum Hallen 521 0 
 

  

44232 Hornum SFO 1.501 0 
 

  

44237 SFO Hurlumhejhuset, Hornum 1.501 0 
 

  

4424 Vestermarkskolen 22.216 -22.216 
 

  

44240 Vestermarkskolen 17.471 -17.471 
 

  

44245 Vestermarkskolen 17.471 -17.471 
 

  

44241 SFO Vestermarkskolen 4.745 -4.745 
 

  

44246 SFO Vestermarkskolen 4.745 -4.745 
 

  

44300 Befordring af elever i grundskolen 10.481 0 
 

  

44301 Befordring af elever i grundskolen 10.481 0 
 

  

44400 Betaling til specialskole 21.851 0 
 

  

44401 Betaling til specialskoler 21.851 0 
 

  

44500 Bidrag til statslige og private skoler 31.532 0 
 

  

44501 Bidrag til statslige og private skoler 31.532 0 
 

  

44600 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.424 0 
 

  

44601 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.424 0 
 

  

44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.450 0 
 

  

44701 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.450 0 
 

  

44800 Udviklingsafdelingen 6.418 0 
 

  

44801 Udviklingsafdelingen 6.418 0 
 

  

44900 Tjenestemandspensioner 214 0 
 

  

44901 Tjenestemandspensioner 214 0 
 

  

450 Specialskoler 38.938 -35.397 
 

  

45000 Limfjordsskolen 22.100 -22.100 
 

  

45001 Limfjordsskolen, Bodel 14.295 -14.295 
 

  

45002 Limfjordsskolen, STU 7.336 -7.336 
 

  

45003 Limfjordsskolen, Projektværksted 470 -470 
 

  

45010 CKU Himmerland 13.297 -13.297     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

45011 CKU Himmerland 5.000 -5.000     

45012 STU 8.297 -8.297 
 

  

45030 Betaling til specialskoler 3.541 0 
 

  

45031 Betaling til specialskoler 3.541 0 
 

  

45100 Ungdomsuddannelser 13.530 0 
 

  

45101 Ungdomsuddannelser 9.250 0 
 

  

45102 Ungdomsuddannelser - ejerforhold 4 4.280 0 
 

  

45200 Specialundervis. i Regionale tilbud u/18 år 303 0 
 

  

45201 Spec.undervis. i Reg. tilbud u/18 år 303 0 
 

  

45300 Specialundervisning i Reg. tilbud o/ 18 år 303 0 
 

  

45400 Asyl-centralt 0 -400 
 

  

45401 Asyl-centralt 0 -400 
 

  

4 Dagtilbud 201.884 -46.926 154.958   

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 201.884 -46.926 
 

  

41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 666 0 
 

  

41104 Staben – Dagtilbud 666 0 
 

  

44 Skole- og Dagtilbudsafdeling 201.219 -46.926 
 

  

460 Dagtilbud 201.219 -46.926 
 

  

46000 Fælles formål, dagtilbud 14.791 -779 
 

  

46001 Fælles formål 14.791 -779 
 

  

46010 Dagplejen 43.063 -10.943 
 

  

46011 Dagplejen 43.063 -10.943 
 

  

4602 Daginstitutioner 118.068 -35.203 
 

  

46020 Daginstitutioner 32.324 -28.586 
 

  

46120 Daginstitutioner 32.324 -28.586 
 

  

46022 Aldersint. Inst. Bakkegården 5.369 0 
 

  

46122 Aldersint. Inst. Bakkegården 5.369 0 
 

  

46023 Aldersint. Inst. Sneglehuset 6.859 0 
 

  

46123 Aldersint. Inst. Sneglehuset 6.859 0 
 

  

46024 Aldersint. Inst. Markvænget 8.749 0 
 

  

46124 Aldersint. Inst. Markvænget 8.749 0 
 

  

46025 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup 11.725 0 
 

  

46125 Aldersint. Inst. Børnehuset     
Aalestrup 11.725 0 

 
  

46026 Aldersint. Inst.  Højgården 4.763 0 
 

  

46126 Aldersint. Inst.  Højgården 4.763 0 
 

  

46027 Aldersint. Inst. Kridthuset 4.750 0 
 

  

46127 Aldersint. Inst. Kridthuset 4.750 0 
 

  

46028 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus 11.889 0 
 

  

46128 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus 11.889 0 
 

  

46029 Børnehaven Valhalla 4.699 0 
 

  

46129 Børnehaven Valhalla 4.699 0 
 

  

46030 Børnehaven Troldehøjen 4.601 0 
 

  

46130 Børnehaven Troldehøjen 4.601 0 
 

  

46031 Børnehaven Mejsevej 9.767 -4.279 
 

  

46131 Børnehaven Mejsevej 5.528 -40 
 

  

46132 Blå Stue Mejsevej 4.239 -4.239     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

46032 Børnehaven Bakgården 6.415 0     

46133 Børnehaven Bakgården 6.415 0 
 

  

46033 Hornum Børnehave 5.730 -2.338 
 

  

46134 Hornum Børnehave 3.392 0 
 

  

46135 Lyseblå Stue 2.338 -2.338 
 

  

46034 Ulstruplund – drift 428 0 
 

  

46136 Ulstruplund – drift 428 0 
 

  

46050 Tilskud til private institutioner 18.600 0 
 

  

46051 Tilskud til private institutioner 18.600 0 
 

  

46060 Særlige dagtilb. og klubber §§32 og 36 6.696 0 
 

  

46061 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36 6.696 0 
 

  

      
 

  

Kultur- og Fritidsudvalget 73.064 -6.735 
 

  

1 Faste tilskud 25.166 -48 25.118   

Sundheds- og Kulturforvaltning 25.166 -48 
 

  

37 Kultur og Fritid 25.166 -48 
 

  

372 Haller 15.625 -48 
 

  

3721 Øvrige haller 15.625 -48 
 

  

37210 Tilskud til haller 13.663 0 
 

  

37241 Haller – Fælles 187 0 
 

  

37242 Bakkeskolehallen 438 0 
 

  

37243 Blære Multihus 493 0 
 

  

37244 Dr. Ingrid Hallerne 3.123 0 
 

  

37245 Gedsted Hallen 651 0 
 

  

37246 Gundersted Multihus (Klubhus) 99 0 
 

  

37247 Hvalpsund Hallen 180 0 
 

  

37248 Idrætscenter Østermarken 1.931 0 
 

  

37249 Lanternen, Løgstør 2.407 0 
 

  

37250 Overlade Kulturcenter 170 0 
 

  

37251 Ranum Multikulturhus 998 0 
 

  

37252 Strandby Hallen 218 0 
 

  

37253 Ullits Minihal 61 0 
 

  

37254 Vegger Idræts- og Kulturhus 128 0 
 

  

37255 Vestrup Minihal 324 0 
 

  

37256 Østhallen Simested 183 0 
 

  

37257 Aalestrup Idrætscenter og  
friluftsbad 2.069 0 

 
  

37211 Brugsaftaler 1.962 -48 
 

  

37270 Rønbjerg Svømmehal 1.962 -48 
 

  

37400 Museer 8.371 0 
 

  

37411 Danmarks Cykelmuseum 137 0 
 

  

37412 Himmerlands Kunstmuseum 131 0 
 

  

37413 Johannes V. Jensens Museum 577 0 
 

  

37414 Limfjordsmuseet 3.357 0 
 

  

37415 Museumscenter Aars 3.157 0 
 

  

37416 Nutidsmuseum 48 0 
 

  

37417 Stenaldercentret Ertebølle 963 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

375 Musikaktiviteter 1.054 0     

37510 Kimbrergarden 29 0 
 

  

37570 Kimbrergarden 29 0 
 

  

37520 Vesthimmerlands Musikhus ALFA 1.025 0 
 

  

37580 Vesthimmerlands Musikhus ALFA 1.025 0 
 

  

376 Andre kulturelle formål 115 0 
 

  

3761 Forskellige kulturelle aktiviteter 115 0 
 

  

37616 Vesthimmerlands Kulturråd 115 0 
 

  

37687 Vesthimmerlands Kulturråd 115 0 
 

  

2 Øvrige kulturelle formål 45.158 -6.687 38.471   

Sundheds- og Kulturforvaltning 45.158 -6.687 
 

  

37 Kultur og Fritid 45.158 -6.687 
 

  

371 Faste ejendomme 759 -217 
 

  

3710 Erhvervsejendomme 759 -217 
 

  

37100 Knabergården 759 -217 
 

  

37101 Knabergården 759 -217 
 

  

372 Haller 6.563 -487 
 

  

3720 Kommunale haller 6.563 -487 
 

  

37200 Kommunale haller – Fælles 128 0 
 

  

37221 Kommunale haller – Fælles 128 0 
 

  

37201 Aars Svømmehal 4.316 -487 
 

  

37225 Aars Svømmehal 4.316 -427 
 

  

37226 Aars svømmehal - egnehuslejeindt. 0 -59 
 

  

37202 Svømmecenter Vesthimmerland 2.118 0 
 

  

373 Folkebiblioteker 13.212 -311 
 

  

37300 Folkebiblioteker – Fælles 12.260 -307 
 

  

37351 Folkebiblioteker – Fælles 9.834 0 
 

  

37352 Indtægter 0 -107 
 

  

37353 Kommunikation og markedsføring 64 0 
 

  

37354 Litteraturformidling 90 0 
 

  

37355 Liv på biblioteket 305 0 
 

  

37356 Samskabelse 15 0 
 

  

37357 Udvikling og kompetence 30 0 
 

  

37358 Uddannelse og Læring 5 0 
 

  

37359 Materialevalg 1.918 0 
 

  

37360 Projekt Læselyst 0 -200 
 

  

37310 Aars Bibliotek 500 -3 
 

  

37311 Aars Bibliotek 500 -3 
 

  

37320 Løgstør Bibliotek 309 0 
 

  

37321 Løgstør Bibliotek 309 0 
 

  

37330 Farsø Bibliotek 143 0 
 

  

37331 Farsø Bibliotek 143 0 
 

  

375 Musikaktiviteter 6.439 -2.055 
 

  

37500 Kulturskolen Vesthimmerland 6.439 -2.055 
 

  

37550 Kulturskolen Vesthimmerland 6.329 0 
 

  

37552 Kulturfag 110 0     
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37554 Elevbetalinger 0 -1.077     

37555 Personale indtægter 0 -315 
 

  

37556 Statsrefusion 0 -663 
 

  

376 Andre kulturelle formål 1.446 -244 
 

  

37600 Lokalhistoriske samlinger 75 0 
 

  

37601 Lokalhistoriske samlinger - Fælles 38 0 
 

  

37602 Aalestrup 11 0 
 

  

37603 Gedsted og omegn 7 0 
 

  

37604 Farsø 6 0 
 

  

37605 Løgstør 13 0 
 

  

3761 Forskellige kulturelle aktiviteter 1.238 -171 
 

  

37610 Kulturpuljen 278 0 
 

  

37650 Kulturpuljen 278 0 
 

  

37611 Andre kulturelle aktiviteter 43 0 
 

  

37655 Himmerlandsbilletten 26 0 
 

  

37656 Kulturprisen 5 0 
 

  

37657 Kulturvin 12 0 
 

  

37658 Andet - Kulturelle aktiviteter 0 0 
 

  

37612 Kulturugen 200 0 
 

  

37670 Kulturugen 200 0 
 

  

37613 KulturThit 319 -171 
 

  

37680 Trykning og Distribution 319 0 
 

  

37681 Indtægter fra foreninger 0 -107 
 

  

37682 Indtægter ved annoncesalg 0 -64 
 

  

37614 Kulturnøglen 15 0 
 

  

37685 Kulturnøglen 15 0 
 

  

37615 Kulturaftalen Nordjylland 124 0 
 

  

37686 Kulturaftalen Nordjylland 124 0 
 

  

37617 Nyrup Husflidsskole 9 0 
 

  

37688 Nyrup Husflidsskole 9 0 
 

  

37619 Kulturpolitik - indsatser fra handleplan 250 0 
 

  

37620 Teater 133 -73 
 

  

37621 Teater 133 -73 
 

  

377 Fritidsrådet 13.342 -1.847 
 

  

3770 Folkeoplysende voksenundervisning 923 -266 
 

  

37700 Voksenundervisning 923 -266 
 

  

37701 Aftenskoler 785 0 
 

  

37702 Mellemkomm. Voksenundervisning 91 -266 
 

  

37704 Lokaletilskud - Voksenundervisning 48 0 
 

  

3771 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 11.976 -1.580 
 

  

37710 Medlemstilskud 2.229 0 
 

  

37720 Medlemstilskud 2.229 0 
 

  

37711 Udviklingspulje 74 0 
 

  

37721 Udviklingspulje 74 0 
 

  

37712 Egne og lejede lokaler 3.588 0 
 

  

37722 Tilskud - Egne og lejede lokaler 1.434 0     
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37723 Aconto - Egne og lejede lokaler 1.014 0     

37724 Ekstraordinær vedligeholdelse 198 0 
 

  

37725 Faste tilskud - lokaler og baner 191 0 
 

  

37726 Udfasning - 25 års reglen 751 0 
 

  

37713 Foreningernes brug af haller 5.895 -1.388 
 

  

37730 Foreningernes brug af haller 5.895 0 
 

  

37731 Forening egenbet. for brug af haller 0 -1.388 
 

  

37714 Gebyrindtægter - Kommunale lokaler 0 -192 
 

  

37735 Gebyrindtægter - Komm. lokaler 0 -192 
 

  

37715 Forsikringer 25 0 
 

  

37736 Forsikringer 25 0 
 

  

37716 Materialetilskud 101 0 
 

  

37737 Materialetilskud 101 0 
 

  

37717 Mål og net 64 0 
 

  

37738 Mål og net 64 0 
 

  

3775 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 443 0 
 

  

37750 Administration 42 0 
 

  

37770 Fritidsrådet – adm 14 0 
 

  

37771 Øvrige personaleudgifter - adm 28 0 
 

  

37751 Prisfest 45 0 
 

  

37775 Prisfest 45 0 
 

  

37752 Fritidspas 209 0 
 

  

37776 Fritidspas 209 0 
 

  

37753 Lokalebookingsystem 147 0 
 

  

37777 Lokalebookingsystem 147 0 
 

  

378 Fritid - samarbejder/udvikling 1.179 -374 
 

  

37800 Foreningsudvikling 749 -374 
 

  

37801 Foreningsudvikling 531 -265 
 

  

37802 Pulje til udvikling 218 -110 
 

  

37810 Bevæg dig for livet – Senior 430 0 
 

  

379 Landdistrikter - samarbejder/udvikling 1.239 -616 
 

  

37900 Landsbyudvalg 297 0 
 

  

37901 Grundtilskud 245 0 
 

  

37905 Andet – Landsbyudvalg 52 0 
 

  

37910 Landdistriktskoordinator, LAG 620 -616 
 

  

37911 Landdistriktskoordinator, LAG 620 -616 
 

  

37920 Landsbycoach 322 0 
 

  

37921 Landsbycoach 262 0 
 

  

37922 Aktiviteter – Landsbycoach 60 0 
 

  

380 Frivilligt socialt arbejde 978 0 
 

  

38000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 713 0 
 

  

38001 Tilskud - Frivillligt socialt arbejde 713 0 
 

  

38050 Tilskud til pensionistforeninger 265 0 
 

  

38051 Tilskud – Pensionistforeninger 265 0 
 

  

381 Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent 0 -537 
 

  

3810 Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter 0 -537     
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38104 Børns Møde Med Kunsten 0 -537     

38128 Kunst – GØDNING 0 -537 
 

  

3 Øvrig administration 2.740 0 2.740   

Sundheds- og Kulturforvaltning 2.740 0 
 

  

37 Kultur og Fritid 2.740 0 
 

  

370 Fælles – ØK 2.740 0 
 

  

37000 Fælles konto 06 - Øvrig administration 2.730 0 
 

  

37001 Personaleudgifter 2.506 0 
 

  

37002 Administration 60 0 
 

  

37003 Pensionspræmier 112 0 
 

  

37004 Konsulentbistand - Folkeoplysning 52 0 
 

  

37080 Erhvervsudvikling 10 0 
 

  

37081 Byfonden i Aalestrup 10 0 
 

  

      
 

  

Teknik- og Miljøudvalget 177.808 -53.487 
 

  

1 Bolig og erhverv 11.562 -4.129 7.433   

Teknik- og Økonomiforvaltning 11.562 -4.129 
 

  

23 Plan, Byg og Ejendomme 9.553 -1.444 
 

  

23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles 70 0 
 

  

23001 Plan, Byg og Ejendomme fælles 70 0 
 

  

231 Boligkontoret 1.996 0 
 

  

23100 Team Bolig – personale 1.996 0 
 

  

23101 Team Bolig – Adm 1.430 0 
 

  

23102 Team Bolig – Myndighed 566 0 
 

  

232 Ejendomscenter 401 -221 
 

  

23210 Indeklimamyndighed 401 -221 
 

  

23211 Indeklimamyndighed 401 -221 
 

  

233 Plan og Byg 7.085 -1.223 
 

  

23300 Team Plan 3.420 0 
 

  

23301 Team Plan – personale 3.074 0 
 

  

23302 Planlægning og planadministration 345 0 
 

  

23310 Team Byg 3.665 -1.223 
 

  

23311 Team Byg – personale 3.665 0 
 

  

23312 Byggesagsbehandling 0 -1.223 
 

  

27 Natur, Miljø og Sekretariat 2.009 -2.685 
 

  

274 Sekretariat 2.009 -2.685 
 

  

27420 Jord og grunde 177 -890 
 

  

27421 Nedrivningsgrunde 36 0 
 

  

27422 Andre grunde og arealer 141 -890 
 

  

27430 Skadedyr 1.782 -1.746 
 

  

27431 Rottebekæmpelse 1.746 -1.746 
 

  

27432 Vilde katte 36 0 
 

  

27440 Arbejde for andre 50 -50 
 

  

27441 Regningsarbejder SKAT moms 50 -50 
 

  

2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. 75.441 -5.277 70.164   

Teknik- og Økonomiforvaltning 75.441 -5.277     
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23 Plan, Byg og Ejendomme 13.343 -1.000     

232 Ejendomscenter 12.976 -1.000 
 

  

23200 Team Ejendomme – personale 3.451 0 
 

  

23201 Team Ejendomme – Adm 3.451 0 
 

  

2322 Bygningsdrift og –vedligehold 9.288 -1.000 
 

  

23220 Bygningsvedligehold fælles 138 0 
 

  

23701 Bygningsvedligehold fælles 138 0 
 

  

23221 Klimaskærm fællespulje 2.361 0 
 

  

23705 Skoler 943 0 
 

  

23706 Ældrecentre 97 0 
 

  

23707 Daginstitutioner 464 0 
 

  

23708 Administrationsbygninger 197 0 
 

  

23709 Idrætshaller 20 0 
 

  

23710 Foreningsbygninger 73 0 
 

  

23711 Øvrige bygninger 567 0 
 

  

23222 Boligejendomme 179 -193 
 

  

23720 Boligejendomme fælles 134 0 
 

  

23721 Holkasmindevej 6 12 -20 
 

  

23722 Busgade 10, lejeboliger 28 -172 
 

  

23723 Fandrupvej 27 5 0 
 

  

23223 Erhvervsejendomme 575 -596 
 

  

23740 Erhvervsejendomme fælles 325 0 
 

  

23741 Torvet 1 Farsø 61 -44 
 

  

23742 Lassensvej 8 10 -24 
 

  

23743 Blindebomsgade 20 9 -41 
 

  

23744 Busgade 10 (busterminal ) 103 -96 
 

  

23745 Himmerlandsgade 113 57 -77 
 

  

23746 Holmevej 19 10 -106 
 

  

23747 Pølsebod Kimbrertorvet 0 -37 
 

  

23753 Havnevej 55 (SKAT-moms) 0 -18 
 

  

23754 Havnevej 57 (SKAT-moms) 0 -58 
 

  

23755 Vølundsvej 10 0 -96 
 

  

23224 Campingpladser 53 -77 
 

  

23770 Parkvænget 2, Aalestrup camping 43 0 
 

  

23771 Skovbrynet 1, Løgstør camping 10 -77 
 

  

23225 Museer og kulturhuse 619 0 
 

  

23780 Aagade 1, Knabergården 413 0 
 

  

23781 Søndergade 48 Johs. V. Jensen 7 0 
 

  

23782 Hesselvej 40 77 0 
 

  

23783 Knabergården 10, cykelmuseet 9 0 
 

  

23784 Støberivej 8, Nutidsmusset 84 0 
 

  

23785 Jyllandsgade 54, ALFA 16 0 
 

  

23786 Kanalbetjenthuse Lendrup 12 0 
 

  

23226 Andre ejendomme 1.085 -134 
 

  

23800 Andre ejendomme fælles 27 0 
 

  

23801 Seminarievej 29 5 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

23802 Østergade 5 Løgstør 517 -129     

23803 Granlyvej 10, tennishal 4 0 
 

  

23804 Tolstrupvej 55 42 -5 
 

  

23805 Toldbodgade 2, dykkerhuset 1 0 
 

  

23806 Sundvej 68 2 0 
 

  

23807 Hovedgaden 39 35 0 
 

  

23808 Hovedgaden 81 29 0 
 

  

23810 Stationsvej 9 Farsø 1 0 
 

  

23811 Jernbanegade 3 Hornum 36 0 
 

  

23812 Anlægsvej 1 Aars, toilet 94 0 
 

  

23813 Løgstørvej 10B Aars, Hørsiggård 21 0 
 

  

23814 Løgstørvej 57 Aars 15 0 
 

  

23815 Markedsvej 11A Aars 6 0 
 

  

23816 Blærevej 6B og 6D 2 0 
 

  

23817 P-kælder Bymidten Aars 2 0 
 

  

23818 Vesterbro 1 198 0 
 

  

23819 Sønderbyvej 5 49 0 
 

  

23227 Administrationsbygninger 4.278 0 
 

  

23230 Energistyring 237 0 
 

  

23231 Energistyring 150 0 
 

  

23232 Energipuljer 87 0 
 

  

234 Rengøringsvirksomhed 367 0 
 

  

23400 Offentlige toiletter 367 0 
 

  

23401 Havne toiletter 192 0 
 

  

23402 Fritstående toiletter 175 0 
 

  

23410 Rengøringsenheden 0 0 
 

  

23411 Rengøringsenhed – drift -1.523 0 
 

  

23412 Rengøringsenhed – adm 1.523 0 
 

  

25 Drift og anlæg 62.098 -4.277 
 

  

25000 Drift og Anlæg fælles -25 0 
 

  

251 Trafik og Grønne områder 25.613 -913 
 

  

25100 Team Trafik og Grønne områder 4.816 -428 
 

  

25101 Team Trafik og Grønne omr - myndighed 3.066 -428 
 

  

25102 Team Trafik og Grønne omr - adm 1.751 0 
 

  

25110 Vejdrift trafikafd. 18.881 0 
 

  

25111 Vejbelægninger 15.102 0 
 

  

25112 Vejbelysning 2.089 0 
 

  

25113 Tekniske anlæg 180 0 
 

  

25114 Vejafvanding 1.510 0 
 

  

25120 Vejadministration 613 0 
 

  

25121 Vejmyndighed 613 0 
 

  

25130 Vesthimmerlands Flyveplads 321 -350 
 

  

25131 Vesthimmerlands Flyveplads (Skat- 
moms) 321 -350 

 
  

25140 Fritidsområder 983 -135 
 

  

25141 Naturpleje 347 0 
 

  

25142 Skove 78 -135     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

25143 Legepladser 345 0     

25144 Idrætsfaciliteter 213 0 
 

  

252 Havn, Natur og Byrum 6.071 -2.826 
 

  

25200 Team Havn, Natur og Byrum 1.707 -723 
 

  

25201 Havn, Natur og Byrum – personale 1.707 0 
 

  

25202 Havn, Natur og Byrum - indtægtsdækket 0 -723 
 

  

25210 Natur og byrum 799 0 
 

  

25211 Natur og byrum 799 0 
 

  

25220 Havne 3.564 -2.103 
 

  

25221 Erhvervshavne (Skat-moms) 1.930 -227 
 

  

25228 Havne, momsfrit 0 -265 
 

  

25230 Lystbådehavne Fælles (Skat-moms) 1.634 -1.611 
 

  

254 Park og Vej 30.440 -538 
 

  

2540 Personale og administration 3.262 0 
 

  

25400 Personale ledelse og adm. 1.832 0 
 

  

25601 Personale ledelse og adm. 1.832 0 
 

  

25401 Personale driften 1.354 0 
 

  

25605 Personale driften 1.354 0 
 

  

25402 Kontorhold 76 0 
 

  

25610 Kontorhold 76 0 
 

  

2541 Bygninger og anlæg 1.862 -146 
 

  

25410 Materielgårde 1.862 -146 
 

  

25620 Hornum 1.329 -52 
 

  

25621 Løgstør 144 0 
 

  

25622 Farsø Røjbækvej 152 0 
 

  

25624 Aalestrup 107 -94 
 

  

25625 Aars 129 0 
 

  

2542 Værksted og materiel -739 -336 
 

  

25420 Værksted 0 -336 
 

  

25640 Værksted 0 -336 
 

  

25421 Maskiner og materiel -739 0 
 

  

25655 Andet kørende materiel -739 0 
 

  

2543 Park, havn og natur 12.551 0 
 

  

25430 Park 11.784 0 
 

  

25670 Bygrønne områder 9.098 0 
 

  

25671 Parker 380 0 
 

  

25672 Skoler 453 0 
 

  

25673 Børnehaver og insitutioner 217 0 
 

  

25674 Plejecentre og boinstitutioner 141 0 
 

  

25675 Stadion og idrætsanlæg 1.188 0 
 

  

25676 Legepladser 74 0 
 

  

25677 Rådhus og adm.bygninger 161 0 
 

  

25678 Museer 57 0 
 

  

25679 Andre kommunale ejendomme 15 0 
 

  

25431 Natur 545 0 
 

  

25690 Naturpleje 545 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

25432 Skove 72 0     

25693 Kommunale skove 72 0 
 

  

25433 Strande 150 0 
 

  

25696 Strande 150 0 
 

  

2544 Veje 10.735 0 
 

  

25440 Vejdrift Park & Vej 10.455 0 
 

  

25710 Kørebaner 6.346 0 
 

  

25711 Renholdelse 628 0 
 

  

25712 Afvanding 1.202 0 
 

  

25713 Cykelstier 520 0 
 

  

25714 Fortove 1.108 0 
 

  

25715 Bygværker 211 0 
 

  

25716 Vejbelysning 37 0 
 

  

25718 Rabatter 114 0 
 

  

25719 Raste- og p-pladser 290 0 
 

  

25441 Vejprojekter 280 0 
 

  

2545 Beredskab 2.624 0 
 

  

25451 Ikke vejrafhængig 2.624 0 
 

  

25745 Sommer ikke vejrafh. 132 0 
 

  

25746 Vinter ikke vejrafh. 2.492 0 
 

  

2546 Regningsarbejde 146 -56 
 

  

25460 Interne regningsarbejder 89 0 
 

  

25750 Vej & Trafik 89 0 
 

  

25461 Eksterne regningsarbejder 56 -56 
 

  

25770 Regningsarbejde SKAT-moms 56 -56 
 

  

3 Natur og Miljø 23.915 -1.347 22.569   

Teknik- og Økonomiforvaltning 23.915 -1.347 
 

  

27 Natur, Miljø og Sekretariat 23.915 -1.347 
 

  

27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles 614 -24 
 

  

27001 Natur, Miljø og Sekr. fælles 614 -24 
 

  

271 Vand og Natur 10.118 -233 
 

  

27100 Team Vand og Natur 4.414 0 
 

  

27101 Vand og Natur – personale 4.414 0 
 

  

27110 Vandløbsvæsen 4.051 -233 
 

  

27111 Vandløbsmyndighed 473 0 
 

  

27112 Vandløbsvedligehold 3.578 -233 
 

  

27120 Naturbeskyttelse øvrigt 823 0 
 

  

27121 Miljømål 0 0 
 

  

27122 Naturforvaltningsprojekter 613 0 
 

  

27123 Adm. naturbeskyttelse 211 0 
 

  

27130 Vand og spildevand 830 0 
 

  

27131 Indsatsplanlægning grundvand 495 0 
 

  

27132 Vand- og spildevand øvrigt 336 0 
 

  

272 Erhverv og Miljø 8.533 -1.048 
 

  

27200 Team Erhverv og Miljø 7.874 0 
 

  

27201 Erhverv og Miljø – personale 7.874 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

27210 Virksomheder 159 -1.048     

27211 Miljøtilsyn- og godkendelse 159 -1.048 
 

  

27220 Miljøbeskyttelse øvrigt 500 0 
 

  

27221 Jordforurening 32 0 
 

  

27222 Tilsyn og undersøgelser m.v 103 0 
 

  

27223 Bærbare batterier 41 0 
 

  

27224 Adm. miljøbeskyttelse 165 0 
 

  

27225 Miljøvagtordning 159 0 
 

  

274 Sekretariat 1.837 0 
 

  

27400 Sekretariat – personale 1.524 0 
 

  

27401 Sekretariat – personale 1.524 0 
 

  

27410 Teknik og Miljø fælles 314 0 
 

  

27411 Tjenestebiler 129 0 
 

  

27412 IT og telefoni 46 0 
 

  

27413 Kontorhold øvrigt 139 0 
 

  

27500 GIS 1.707 0 
 

  

27501 GIS – personale 1.012 0 
 

  

27502 GIS – drift 695 0 
 

  

27600 Naturvejleder 1.107 -42 
 

  

27601 Personale 865 0 
 

  

27602 Naturbus 48 0 
 

  

27603 Kontorhold 38 0 
 

  

27604 Aktiviteter 157 -42 
 

  

4 Klima og Vinterberedskab 4.700 -8 4.693   

Teknik- og Økonomiforvaltning 4.700 -8 
 

  

25 Drift og anlæg 4.700 -8 
 

  

254 Park og Vej 4.700 -8 
 

  

2545 Beredskab 4.700 -8 
 

  

25450 Vejrafhængig 4.700 -8 
 

  

25741 Vinter vejrafh. 4.700 -8 
 

  

5 Kollektiv trafik 20.512 -1.049 19.463   

Teknik- og Økonomiforvaltning 20.512 -1.049 
 

  

25 Drift og anlæg 20.512 -1.049 
 

  

253 Kollektiv trafik 20.512 -1.049 
 

  

25300 Kollektiv bustrafik 17.253 -35 
 

  

25301 Tilskud NT 17.255 0 
 

  

25302 Busterminaler 29 -30 
 

  

25303 Bustrafik fælles -31 -5 
 

  

25310 Færgedrift driftstilskud 3.259 -1.013 
 

  

25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten 2.396 -248 
 

  

25312 Rønbjerg-Livø overfarten 862 -765 
 

  

6 Affald 41.678 -41.678 0   

Teknik- og Økonomiforvaltning 41.678 -41.678 
 

  

27 Natur, Miljø og Sekretariat 41.678 -41.678 
 

  

278 Affaldshåndtering 41.678 -41.678 
 

  

27800 Affald fællesområde 2.679 -3.423     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettobevilling 

27801 Husholdninger fælles 2.679 -2.795     

27802 Erhverv fælles 0 -628 
 

  

27810 Dagrenovationsordning 16.683 -13.581 
 

  

27811 Dagrenovation husholdninger 16.683 -13.522 
 

  

27812 Dagrenovation erhverv 0 -58 
 

  

27820 Storskraldsordning 3.134 -3.397 
 

  

27821 Storskraldsordning 3.134 -3.397 
 

  

27830 Indsamling genanvendeligt 7.710 -8.473 
 

  

27831 Indsamling genanvendeligt 7.710 -8.473 
 

  

27850 Genbrugspladser 11.871 -12.805 
 

  

27851 Gernbrugsplads husholdninger 11.871 -12.319 
 

  

27852 Gernbrugsplads erhverv 0 -486 
 

  

27860 Behandlingsanlæg -400 0 
 

  

27861 Deponi Stengårdsvej -400 0     

     

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

Anlæg 105.012       

Økonomiudvalget 5.637   
 

  

61 Anlæg-Direktion 1.500   
 

  

61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 1.500   
 

  

61002 Forsøgsordninger senior-bofællesskab 1.500   1.500   

62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning 4.137   
 

  

621 Anlæg-Budget og Regnskab 3.959   
 

  

62100 Anlæg-Byfornyelse 3.959   
 

  

62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars 650   650   

62012 Landsbyfornyelse 2021 2.909   2.909   

62013 Udviklingsplan for Aalestrup 50   50   

62014 Nedrivning af børnehave 350   350   

62200 Anlæg-Administration og IT 178   
 

  

62202 Bredbåndspulje medfin. af lok. Initiativ 178   178   

      
 

  

Sundhedsudvalget 8.200   
 

  

63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning 8.200   
 

  

63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed 5.700   
 

  

63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering 4.000   4.000   

63103 Sundhedens hus (210 &250) 1.000   1.000   

63105 Udskiftning af motorer på loftslifte 700   700   

63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap 500   
 

  

63307 Brandsikkerhed på botilbud og bofæl. 500   500   

63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice 2.000   
 

  

63508 Renovering af plejecentre 2021 1.500   1.500   

63509 Brandsikkerhed på plejecentre - 2021 500   500   

      
 

  

Børne- og Familieudvalget 18.250   
 

  

64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 18.250   
 

  

644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud 18.250       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

64410 Anlæg-Skoler 17.000       

64404 Masterplan 2019 4.000   4.000   

64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole 8.500   8.500   

64406 Toppedalskolen 4.500   4.500   

64600 Anlæg-Dagtilbud 1.250   
 

  

64602 Masterplan Dagtilbud 2018 1.250   1.250   

      
 

  

Kultur- og Fritidsudvalget 13.135   
 

  

63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning 13.135   
 

  

63700 Anlæg-Kultur og Fritid 13.135   
 

  

63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 10.000   10.000   

63715 Landsbyudvalget - projektmidler 2021 1.000   1.000   

63716 Vedligehold af haller – 2021 500   500   

63717 IT-udstyr på folkebiblioteker 850   850   

63718 Aalestrup IC, friluftsbad mv. 250   250   

63719 Stenaldercentret - parkering mv. 71   71   

63720 Johannes V. Jensen Museet – depot 73   73   

63721 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO 191   191   

63722 Knabergården – forprojektering 200   200   

      
 

  

Teknik- og Miljøudvalget 59.790   
 

  

62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning 59.790   
 

  

623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme 9.475   
 

  

62320 Anlæg-Ejendomscenter 9.475   
 

  

62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer 500   500   

62307 Kloaksepareringer 500   500   

62311 CO2-reduktion / Energiledelse 500   500   

62312 Ejendomsadministration, struktur 250   250   

62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje 5.000   5.000   

62316 Energirenoveringer 2021- 1.000   1.000   

62317 Masterplan 2021- 1.725   1.725   

625 Anlæg-Drift og Anlæg 49.765   
 

  

6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder 27.400   
 

  

62510 Anlæg-Vejforbedringer 25.300   
 

  

62411 Vejrenovering Aalestrup (37) 10.000   10.000   

62415 Fjordvej ved marina, omlægning 2.300   2.300   

62416 Cykelstier 4.000   4.000   

62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring 2.500   2.500   

62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje 2.000   2.000   

62422 Gislumvej, opgradering 4.200   4.200   

62423 Vejbelysyning, småprojekter 300   300   

62513 Anlæg-Fritidsområder 2.100   
 

  

62602 Rosenparken, tilgængeligh. ved å/sø 600   600   

62603 Rosenparken, belægning og pergola 1.500   1.500   

6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum 18.900   
 

  

62520 Anlæg-Byrum og grønne områder 5.900       
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

62701 Badehestesko, springplatform  
Hvalpsund  800   800   

62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning 5.100   5.100   

62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne (moms) 13.000   
 

  

62806 Havnerenoveringer, 2021 pulje 5.000   5.000   

62807 Marina og højvandssikring Løgstør 3.000   3.000   
62808 Masteskur og bådoplagsplads  
Hvalpsund, flytning 5.000   5.000   

62540 Anlæg-Park & Vej 3.465   
 

  

62850 Genopretning af fortove 1.000   1.000   

62852 Maskinhal materielgård Hornum 1.500   1.500   

62853 Broer, renoveringer 965   965   

62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat 550   
 

  

6271 Projekter Natur og Miljø 550   
 

  

62714 Anlæg - Natur og fritid 550   
 

  
62961 Skiltning/formidl. i natur- og  
vandreomr. 550   550   

     Renter 8.552 -3.263 8.552 -3.263 

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 8.552 -3.263     

22 Renter af likvide aktiver -545 -3.000     

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -545 0     

07 Investerings- og placeringsforeninger 0 -3.000     

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 -57     

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -50     

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0 -7     

32 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -206     

20 Pantebreve 0 -130     

23 Udlån til beboerindskud 0 -20     

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -56     

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 0     

35 Andre forsyningsvirksomheder 30 0     

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 6 0     
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk  
betalingsmodtager 6 0     

55 Renter af langfristet gæld 10.794 0     

68 Realkredit 75 0     

70 Kommunekreditforeningen 10.715 0     

71 Pengeinstitutter 0 0     

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 0     

58 Kurstab og kursgevinster m.v. -1.732 0     

79 Garantiprovision -1.732 0     

     Balanceforskydninger 13.213 2.826 13.213 2.826 

09 Balance 13.213 2.826     

22 Likvide aktiver 10.688 0     

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 10.688 0     

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 2.525 0     

20 Pantebreve -670 0     

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -2.405 0     
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Bruttobevilling 

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5.000 0     

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 600 0     

51 Kortfristet gæld til staten 0 0     

52 Anden gæld 0 0     

52 Kortfristet gæld i øvrigt 0 2.826     

53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0     

59 Mellemregningskonto 0 2.826     

    
  

Afdrag på lån 64.649 0     

09 Balance 64.649 0     

55 Langfristet gæld 64.649 0     

63 Selvejende institutioner med overenskomst 39 0     

70 Kommunekreditforeningen 46.661 0     

71 Pengeinstitutter 0 0     

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 17.950 0     

    
  

Finansiering 21.358 -2.729.482 21.358 -2.729.482 

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 21.358 -2.704.345     

62 Tilskud og udligning 20.781 -1.102.735     

80 Udligning og generelle tilskud 0 -973.836     

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 16.644 -12.816     

82 Kommunale bidrag til regionerne 4.137 0     

86 Særlige tilskud 0 -116.083     

68 Skatter 577 -1.601.610     

90 Kommunal indkomstskat 577 -1.506.218     

92 Selskabsskat 0 -18.684     

93 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -64     

94 Grundskyld 0 -76.644     

09 Balance 0 -25.137     

55 Langfristet gæld 0 -25.137     

70 Kommunekreditforeningen 0 -25.137     
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Budget fordelt efter funktion 2021 
      

Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Drift 3.092.836 -389.521 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 51.440 -38.803 

22 Jordforsyning 177 -890 

01 Fælles formål 50 -898 

02 Boligformål 36 0 

03 Erhvervsformål 13 8 

05 Ubestemte formål 78 0 

25 Faste ejendomme 18.873 -34.633 

10 Fælles formål 1.132 0 

11 Beboelse 990 -193 

12 Erhvervsejendomme 1.334 -814 

13 Andre faste ejendomme 1.085 -134 

15 Byfornyelse 401 -221 

18 Driftsikring af boligbyggeri 1.167 -87 

19 Ældreboliger 12.763 -33.185 

28 Fritidsområder 11.193 0 

20 Grønne områder og naturpladser 11.193 0 

32 Fritidsfaciliteter 1.474 -77 

31 Stadion og idrætsanlæg 1.422 0 

35 Andre fritidsfaciliteter 53 -77 

35 Kirkegårde -100 0 

40 Kirkegårde -100 0 

38 Naturbeskyttelse 2.414 -177 

50 Naturforvaltningsprojekter 2.264 -42 

53 Skove 149 -135 

48 Vandløbsvæsen 4.051 -233 

70 Fælles formål 473 0 

71 Vedligeholdelse af vandløb 3.578 -233 

52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.153 -1.048 

80 Fælles formål 159 0 

81 Jordforurening 32 0 

85 Bærbare batterier 41 0 

87 Miljøtilsyn – virksomheder 159 -1.048 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 762 0 

55 Diverse udgifter og indtægter 1.782 -1.746 

93 Diverse udgifter og indtægter 1.782 -1.746 

58 Redningsberedskab 10.423 0 

95 Redningsberedskab 10.423 0 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 41.678 -41.678 

38 Affaldshåndtering 41.678 -41.678 

60 Generel administration (kun husholdninger) 2.679 -3.423 

61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald 16.683 -13.581 

62 Ordninger for storskrald og haveaffald 3.134 -3.397 
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og 
 plast 7.710 -8.473 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

65 Genbrugsstationer 11.871 -12.805 

66 Øvrige ordninger og anlæg -400 0 

02 Transport og infrastruktur 67.866 -4.097 

22 Fælles funktioner 5.193 -587 

01 Fælles formål 3.874 0 

03 Arbejder for fremmed regning 196 -106 

05 Driftsbygninger og –pladser 1.123 -481 

28 Kommunale veje 36.940 -8 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 14.514 0 

12 Belægninger m.v. 15.102 0 

14 Vintertjeneste 7.324 -8 

32 Kollektiv trafik 21.977 -1.399 

30 Fælles formål -11 0 

31 Busdrift 18.409 -35 

33 Færgedrift 3.259 -1.013 

34 Lufthavne 321 -350 

35 Havne 3.756 -2.103 

40 Havne 2.122 -492 

41 Lystbådehavne m.v. 1.634 -1.611 

03 Undervisning og kultur 575.659 -95.248 

22 Folkeskolen m.m. 496.400 -90.992 

01 Folkeskoler 259.601 -15.275 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.075 -608 

05 Skolefritidsordninger 41.793 -16.576 

06 Befordring af elever i grundskolen 10.481 0 

07 Specialundervisning i regionale tilbud 303 0 

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 56.559 -22.216 

10 Bidrag til statslige og private skoler 31.532 0 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.424 0 

15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser 6.688 -11 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.722 0 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 39.314 -35.397 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 24.908 -909 

30 Ungdomsuddannelser 25.429 0 

42 Forberedende Grunduddannelse 7.791 0 
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt 
elevløn 3.274 0 

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 834 0 

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.530 0 

32 Folkebiblioteker 13.212 -311 

50 Folkebiblioteker 13.212 -311 

35 Kulturel virksomhed 18.102 -2.099 

60 Museer 9.047 0 

62 Teatre 133 0 

63 Musikarrangementer 7.493 -1.928 

64 Andre kulturelle opgaver 1.429 -171 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 22.516 -1.847 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

70 Fælles formål 73 0 

72 Folkeoplysende voksenundervisning 875 -266 

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.468 0 

74 Lokaletilskud 9.556 -1.580 

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 859 0 

76 Ungdomsskolevirksomhed 8.685 0 

04 Sundhedsområdet 212.157 -405 

62 Sundhedsudgifter m.v. 212.157 -405 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 146.257 0 

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.997 0 

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 10.333 0 

85 Kommunal tandpleje 17.269 -405 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 10.956 0 

89 Kommunal sundhedstjeneste 6.471 0 

90 Andre sundhedsudgifter 8.874 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.841.226 -179.579 

25 Dagtilbud mv. til børn og unge 188.731 -40.349 

10 Fælles formål 15.008 -779 

11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 43.090 -10.943 

14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 112.032 -28.626 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem 18.600 0 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 132.810 -9.720 

20 Opholdssteder mv. for børn og unge 30.658 -38 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 38.165 -1.650 

22 Plejefamilier 39.965 -1.455 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 9.258 0 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.491 0 

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.273 -6.577 

30 Tilbud til ældre 394.646 -40.467 

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre 82.635 0 
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af  
leverandør 236.995 -40.058 

28 Hjemmesygepleje 52.631 0 
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært  
ældre 8.447 -180 

31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 12.976 -228 

36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende  962 0 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 314.835 -58.572 

38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)  14.938 0 

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 24.278 -671 

41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  14.671 -2.113 

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer  2.888 0 

45 Behandling af stofmisbrugere  8.466 0 

50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 54.028 -3.950 

51 Botilbudslignende tilbud  117.633 -32.598 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 38.422 -9.236 

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) 2.980 -125 

54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 248 0 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 16.037 -4.968 

59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 20.245 -4.912 

46 Tilbud til udlændinge 19.586 -1.534 

60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram  10.721 -1.534 

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 6.864 0 

65 Repatriering 2.000 0 

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 235.194 -13.929 

65 Seniorpension 12.260 0 

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 64.726 0 

67 Personlige tillæg m.v. 8.074 0 

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 150.134 -13.929 

57 Kontante ydelser 308.617 -2.189 

71 Sygedagpenge 91.730 -525 

72 Sociale formål 17.002 -80 

73 Kontant- og uddannelseshjælp 87.130 -1.332 

76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 18.147 -251 

77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 9.509 0 

78 Dagpenge til forsikrede ledige 85.098 0 

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 189.635 -7.025 

80 Revalidering 1.397 0 
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i  
løntilskudsstillinger 119.224 -7.025 

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 50.163 0 

83 Ledighedsydelse 18.851 0 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56.446 -5.394 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 43.964 -5.394 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.158 0 

91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats  -4.158 0 

94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 2.203 0 

95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. 901 0 

97 Seniorjob for personer over 55 år 2.962 0 

98 Beskæftigelsesordninger 6.415 0 

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 726 -400 

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 726 -400 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 302.809 -29.709 

42 Politisk organisation 11.247 0 

40 Fælles formål 212 0 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.678 0 

42 Kommissioner, råd og nævn 459 0 

43 Valg m.v. 897 0 

45 Administrativ organisation 239.632 -9.733 

50 Administrationsbygninger 6.755 -111 

51 Sekretariat og forvaltninger 117.624 -8.399 

52 Fælles IT og telefoni 42.662 0 

53 Jobcentre 43.528 0 

54 Naturbeskyttelse 4.960 0 

55 Miljøbeskyttelse 7.874 0 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

56 Byggesagsbehandling 3.555 -1.223 

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -2.530 0 

58 Det specialiserede børneområde 9.672 0 

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.531 0 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 12.293 -616 

62 Turisme 3.299 0 

66 Innovation og ny teknologi 800 0 

67 Vejledning og Erhvervsudvikling 6.955 0 

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.239 -616 

52 Lønpuljer 39.637 -19.360 

70 Løn- og barselspuljer 5.879 0 

72 Tjenestemandspension 26.065 -12.492 

74 Interne forsikringspuljer 7.693 -6.868 

   Statsrefusion 0 -186.182 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 -690 

25 Faste ejendomme 0 -690 

11 Beboelse 0 -690 

03 Undervisning og kultur 0 -1.216 

30 Ungdomsuddannelser 0 -480 

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0 -480 

35 Kulturel virksomhed 0 -736 

62 Teatre 0 -73 

63 Musikarrangementer 0 -663 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 -184.277 

22 Central refusionsordning 0 -27.907 

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -27.907 

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0 -1.934 

20 Opholdssteder mv. for børn og unge 0 -1.654 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 -280 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 -4.010 

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 -1.636 

50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 0 -2.374 

46 Tilbud til udlændinge 0 -4.923 

60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram 0 -1.361 

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 0 -1.562 

65 Repatriering 0 -2.000 

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0 -3.026 

67 Personlige tillæg m.v. 0 -3.026 

57 Kontante ydelser 0 -63.877 

71 Sygedagpenge 0 -35.801 

72 Sociale formål 0 -8.241 

73 Kontant- og uddannelseshjælp 0 -19.836 

58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 0 -71.611 

80 Revalidering 0 -279 
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i  
løntilskudsstillinger 0 -56.251 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 0 -10.503 

83 Ledighedsydelse 0 -4.578 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 -6.988 

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 -2.118 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 -1.771 

91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats  0 1.771 

94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 0 -492 

97 Seniorjob for personer over 55 år 0 -1.330 

98 Beskæftigelsesordninger 0 -3.047 

   Anlæg 105.012 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.784 0 

25 Faste ejendomme 14.484 0 

10 Fælles formål 9.475 0 

12 Erhvervsejendomme 200 0 

15 Byfornyelse 3.309 0 

19 Ældreboliger 1.500 0 

28 Fritidsområder 8.550 0 

20 Grønne områder og naturpladser 8.550 0 

32 Fritidsfaciliteter 750 0 

31 Stadion og idrætsanlæg 750 0 

02 Transport og infrastruktur 41.765 0 

22 Fælles funktioner 0 0 

05 Driftsbygninger og –pladser 0 0 

28 Kommunale veje 28.765 0 

23 Standardforbedringer af færdselsarealer 28.765 0 

35 Havne 13.000 0 

40 Havne 13.000 0 

03 Undervisning og kultur 28.185 0 

22 Folkeskolen m.m. 27.000 0 

01 Folkeskoler 17.000 0 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 10.000 0 

32 Folkebiblioteker 850 0 

50 Folkebiblioteker 850 0 

35 Kulturel virksomhed 335 0 

60 Museer 144 0 

64 Andre kulturelle opgaver 191 0 

04 Sundhedsområdet 1.000 0 

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.000 0 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.100 0 

25 Dagtilbud mv. til børn og unge 1.250 0 

14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 1.250 0 

30 Tilbud til ældre 6.000 0 
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af  
leverandør 2.000 0 

31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 4.000 0 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.850 0 

41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  700 0 

50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 500 0 

51 Botilbudslignende tilbud  650 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.178 0 

45 Administrativ organisation 178 0 

52 Fælles IT og telefoni 178 0 

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.000 0 

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.000 0 

   
Renter 8.552 -3.263 

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 8.552 -3.263 

22 Renter af likvide aktiver -545 -3.000 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -545 0 

07 Investerings- og placeringsforeninger 0 -3.000 

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 -57 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -50 

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0 -7 

32 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -206 

20 Pantebreve 0 -130 

23 Udlån til beboerindskud 0 -20 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -56 

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 0 

35 Andre forsyningsvirksomheder 30 0 

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 6 0 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 6 0 

55 Renter af langfristet gæld 10.794 0 

68 Realkredit 75 0 

70 Kommunekreditforeningen 10.715 0 

71 Pengeinstitutter 0 0 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 0 

58 Kurstab og kursgevinster m.v. -1.732 0 

79 Garantiprovision -1.732 0 

   Balanceforskydninger 13.213 2.826 

09 Balance 13.213 2.826 

22 Likvide aktiver 10.688 0 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 10.688 0 

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 2.525 0 

20 Pantebreve -670 0 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -2.405 0 

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5.000 0 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 600 0 

51 Kortfristet gæld til staten 0 0 

52 Anden gæld 0 0 

52 Kortfristet gæld i øvrigt 0 2.826 
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Hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0 

59 Mellemregningskonto 0 2.826 

   Afdrag på lån 64.649 0 

09 Balance 64.649 0 

55 Langfristet gæld 64.649 0 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 39 0 

70 Kommunekreditforeningen 46.661 0 

71 Pengeinstitutter 0 0 

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 17.950 0 

   Finansiering 21.358 -2.729.482 

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 21.358 -2.704.345 

62 Tilskud og udligning 20.781 -1.102.735 

80 Udligning og generelle tilskud 0 -973.836 

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 16.644 -12.816 

82 Kommunale bidrag til regionerne 4.137 0 

86 Særlige tilskud 0 -116.083 

68 Skatter 577 -1.601.610 

90 Kommunal indkomstskat 577 -1.506.218 

92 Selskabsskat 0 -18.684 

93 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -64 

94 Grundskyld 0 -76.644 

09 Balance 0 -25.137 

55 Langfristet gæld 0 -25.137 

70 Kommunekreditforeningen 0 -25.137 
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Bemærkninger til Økonomiudvalget 
 

Driftsbudget 
 
Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, politikere, 
administration, erhvervsudvikling samt barselspuljer. 
 
Udvalget er for 2021 tildelt en nettobevilling på 161,8 mio. kr., der fordeler sig med 188,3 mio. kr. i 
udgifter og 26,5 mio. kr. i indtægter. 
 
I budgetaftalen for 2020 blev indgået aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra 
og med regnskabsår 2021 i henhold til opgaveløsningen fordeles på respektive fagudvalg. Der er 
til administrative opgaver overført 118,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til fagudvalgene. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter og bruttoindtægter, 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

1 Beredskab 10.423 0 10.423 

2 Politisk organisation 10.336 0 10.336 

3 Administrativ organisation 114.748 -7.069 107.679 

4 Andet (udenfor) 52.798 -19.447 33.351 

I alt  188.305 -26.516 161.789 

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

 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Fremskrevet budget efter fordeling til 
Fagudvalg 160.759 164.414 168.166 168.166 

Lovgivning 243 357 308 308 

Driftsreduktioner -589 -1.589 -1.589 -1.589 

Driftsudvidelser 2.510 2.160 2.160 1.360 

Tekniske korrektioner -1.134 -2.393 -3.333 -837 

I alt 161.789 162.949 165.712 167.408 

 + = merudgift/mindreindtægt 
 - = mindreudgift/merindtægt 

 
 

1. Politikområde – Beredskab 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 10.423 9.423 9.423 9.423 

29000 Beredskab 10.423 9.423 9.423 9.423 

29501 Forebyggelse beredskab 10.423 9.423 9.423 9.423 

I alt 10.423 9.423 9.423 9.423 

 
 
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 vandforsyning til brandslukning. 
 
Der har i Nordjyllands Beredskab været enighed om, at fra det tidspunkt, hvor der gennemføres en 
udligningsreform, eller justering af udligningssystemet, skal der indgås en aftale om at indføre en 
betalingsmodel, der baseres på indbyggertal. Der indføres fra 2022 en ny betalingsmodel. I 
budgetaftalen for 2021 indgik en nedsættelse af budgettet til beredskabet på 1,0 mio. kr. fra 2022. 
 
Budgettet udgør i 2021 10.423.000 kr., og det er fra 2022 nedsat til 9.423.000 kr. 
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2. Politikområde – Politisk organisation 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Direktion 10.020 10.020 10.020 10.020 

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv,         

    Turisme, Plan og Udvikling 10.020 10.020 10.020 10.020 

111 Byrådssekretariat 10.020 10.020 10.020 10.020 

1110 Politisk organisation 10.020 10.020 10.020 10.020 

11100 Politisk organisation, fælles 212 212 212 212 

11530 Partitilskud 168 168 168 168 

11531 Venskabsbyudveksling 44 44 44 44 

11101 Byrådet 9.678 9.678 9.678 9.678 

11540 Borgmester repræsent. 100 100 100 100 

11541 Vederlag til Byråd 5.986 5.986 5.986 5.986 

11542 Pension til borgmestre 2.478 2.478 2.478 2.478 

11543 Møder, rejser og repr. 1.074 1.074 1.074 1.074 

11544 Fælles for Byrådet 40 40 40 40 

11102 Kommissioner, råd og nævn 130 130 130 130 

11550 Hegnsyn 9 9 9 9 

11551 Beboerklagenævn 22 22 22 22 

11552 Huslejenævn 77 77 77 77 

11553 Andre råd og nævn 22 22 22 22 

Sundheds- og Kulturforvaltning 233 233 233 233 

30 Fællesfunktioner 217 217 217 217 

30100 Ældreråd 140 140 140 140 

30200 Handicapråd 77 77 77 77 

37 Kultur og Fritid 16 16 16 16 

370 Fælles – ØK 16 16 16 16 

37050 Fritidsrådet 16 16 16 16 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 82 82 82 82 

47 Familieafdeling 82 82 82 82 

470 Familieafdeling ØK 82 82 82 82 

47010 Børne- og Ungeudvalg ØK 82 82 82 82 

I alt 10.336 10.336 10.336 10.336 

 
 

2.1 Direktion 

2.1.1 Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

2.1.1.1 Politisk organisation, fælles formål 

Her er afsat 44.000 kr. til venskabsbybesøg og 168.000 kr. til partitilskud. 
 

2.1.1.2 Byrådet 

På dette område er der afsat budget til Byrådet, herunder vederlag, godtgørelse af tabt 
arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre, udgifter til kurser, it samt møder, rejser og 
repræsentation. Det samlede budget udgør 9,7 mio. kr. 
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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 130.000 kr. 
 
 

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning 

2.2.1 Fællesfunktioner 

Her budgetteres med udgifter til Ældreråd og Handicapråd. Budgettet dækker vederlag, 
kursusaktivitet samt møder og arrangementer. 
 
Budgettet udgør i alt 217.000 kr. med 140.000 kr. til Ældrerådet og 77.000 kr. til Handicaprådet. 
 

2.2.2 Kultur og Fritid 

Her budgetteres med udgifter til Fritidsrådet. Der er afsat 16.000 kr., som dækker vederlag til 
formand samt mindre repræsentationsudgifter 
 
 

2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

2.3.1 Familieafdeling 

Budgettet dækker honorar og kørsel til formand samt næstformand for Børne- og Ungeudvalget. 
 
Der er et samlet budget på 81.000 kr. 
 

 

3. Politikområde – Administrativ organisation 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Direktion 28.969 28.869 28.848 28.848 

10000 Direktion 2.526 2.526 2.526 2.526 

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv,         

    Turisme, Plan og Udvikling 26.444 26.344 26.323 26.323 

110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 6.146 6.125 6.125 

1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 6.146 6.125 6.125 

11000 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.246 6.146 6.125 6.125 

111 Byrådssekretariat 9.195 9.195 9.195 9.195 

11110 Byrådssekr., Jurister og Komm. 9.195 9.195 9.195 9.195 

11570 Byrådssekretariatet og Jurister 3.496 3.496 3.496 3.496 
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I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

11571 Kommunikation, personale 2.101 2.101 2.101 2.101 

11572 Fælles for administrationen 3.597 3.597 3.597 3.597 

11200 HR 11.002 11.002 11.002 11.002 

11600 Fælles for administrationen 825 825 825 825 

11601 HR, personale 9.294 9.294 9.294 9.294 

11602 Elever 883 883 883 883 

Teknik- og Økonomiforvaltning 67.453 67.554 67.841 67.841 

20000 Ledelse 7.362 7.362 7.362 7.362 

20100 Ledelse 7.362 7.362 7.362 7.362 

21000 Budget og Regnskab 4.689 4.689 4.689 4.689 

21001 Budget og Regnskab 9.602 9.602 9.602 9.602 

21004 Fælles for administrationen -4.913 -4.913 -4.913 -4.913 

22 Administration og IT 55.401 55.502 55.790 55.790 

22000 Administration og IT, personale 13.535 13.535 13.535 13.535 

22001 IT drift 4.999 4.999 4.999 4.999 

22002 Udbud, forsikringer og ejendomsskat 8.536 8.536 8.536 8.536 

22100 IT 42.288 42.389 42.677 42.677 

22300 Fælles for administrationen -422 -422 -422 -422 

Sundheds- og Kulturforvaltning 5.361 5.361 5.361 5.361 

30 Fællesfunktioner 5.361 5.361 5.361 5.361 

300 Fællesfunktioner 5.361 5.361 5.361 5.361 

30000 Direktør og afdelingsledelse 5.361 5.361 5.361 5.361 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 5.896 5.896 5.896 5.896 

40000 Ledelse ØK 5.896 5.896 5.896 5.896 

40101 Ledelse 5.046 5.046 5.046 5.046 

40102 Pulje Ledelse 850 850 850 850 

I alt 107.679 107.680 107.946 107.946 

 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget en driftsreduktion på 500.000 kr. 
Reduktionen skal opnås ved anvendelse af virtuelle møder frem for fysiske møder. Reduktionen er 
fordelt på alle udvalg. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 89.000 kr. Reduktionerne er foretaget 
på budget til tjenestekørsel. 
 

3.1 Direktion 

3.1.1 Direktion 

Under dette område budgetteres personaleudgifter til direktionen, herunder lønudgifter, uddan-
nelse, tjenestekørsel og repræsentation. Der er også afsat budget til diverse konsulentydelser, 
kompetenceudvikling og personalepleje. 
 
Det samlede budget udgør 2,5 mio. kr. 
  

3.1.2 Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

3.1.2.1 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. 
 
Til den overordnede planlægning i Vesthimmerlands Kommune er der afsat 561.000 kr. 
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Til tilskud til Made in Denmark er der afsat 1.479.000 kr. 
 
Ved budgetaftalen for 2021 blev der afsat 250.000 kr. til videreførelse af pulje til bosætnings-
strategi. 
 
Det samlede budget udgør 6,2 mio. kr. 
 

3.1.2.2 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation 

Her er der afsat budget til lønninger til medarbejdere i Byrådssekretariatet, Jurister og 
Kommunikation samt budget til uddannelse, tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter. 
 
Herudover er der afsat budget til hjemmeside og intranet, scanning af indgået post til 
Vesthimmerlands Kommune, elektronisk lovstof, elektroniske blanketter, faglitteratur, annoncer 
samt kontingent til Kommunernes Landsforening. 
 
Ved budgetaftalen for 2021 blev der afsat yderligere 200.000 kr. til annoncering i lokalaviser. Disse 
midler skal primært anvendes til mere målrettet annoncering ved udbud af kommunale ejendomme 
og grunde. 
 
Det samlede budget udgør herefter 9,2 mio. kr. 
 

3.1.2.3 HR 

Under dette område er der afsat budget til lønninger til HR samt elever i administrationen, 
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 og skærmbriller. 
 
Det samlede budget udgør 11 mio. kr. 
 
 

3.2 Teknik- og Miljøforvaltning 

3.2.1 Ledelse 

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

Herudover er der afsat budget til kompetenceudvikling og konsulentydelser. 
 
Det afsatte budget er herefter på 7,4 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, 
ejendomsskat og brugerstyring. 
 
1 af medarbejderne udfører også regnskabsopgaver for Vesthimmerlands bibliotek. 
 
Der er et samlet budget på 9,6 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, opkrævning samt indtægter for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgen. 
 
Indtægten fra forsyningen er fra Budget 2021 nedsat med 329.000 kr., da der ikke kan opkræves 
affaldsadministrationsgebyr for den del, der vedrører virksomheder. 
 
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. 
 
Der er et netto indtægtsbudget på 4,9 mio. kr. 
 

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, sikkerhed, 
digitalisering, udbud, indkøb samt drift af kommunens It-løsninger. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev der afsat 360.000 kr. til It-vagtordning. I takt 
med den øgede digitalisering, bliver vi mere og mere afhængige af, at den digitale infrastruktur/ 
netværk er i stabil drift døgnet rundt. Stabil drift er fundamentalt for, at vi eksempelvis kan tilgå 
vores It-systemer, og at vores adgangskontroller (eks. på bibliotekerne, telefoni og alarmer (fx 
anfaldsalarmer) fungerer. Nedbrud udenfor normal arbejdstid har oftest stor betydning for de af 
vores medarbejdere, der arbejder aften, nat og weekender. I værste fald kan et nedbrud få fatale 
konsekvenser for vores borgere, f.eks. hvis personalarmer ikke virker. Døgnvagten vil blive 
oprettet, så It-teknikerne i videst mulig omfang, via alarmeringer, kan være på forkant og dermed 
minimere konsekvenserne af et evt. nedbrud.  
 
Budgettet udgør herefter 13,5 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 udgifter til out-
sourcing af serverdrift. Alle It udgifterne betales her uanset, hvilken forvaltning systemer henhører 
til. 
 
I forhold til Budget 2020 er budgettet til fagløsningerne KY (system til udbetaling af ydelser på 
kontanthjælpsområdet) og KSD (system til udbetaling af sygedagpenge) forhøjet med 75.000 kr. 
Systemerne forventes fuldt udrullet i 2021.  
 
Til It-området er der herefter afsat 42,3 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. 
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3.3 Sundheds- og Kulturforvaltning 

3.3.1 Fællesfunktioner 

Budgettet dækker udgifter til direktør og afdelingsledelse i Sundheds- og Kulturforvaltningen. 
Udover budget til løn er der afsat budget til tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter. 
 
Budgettet udgør 5,4 mio. kr. 
 
 

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 

3.4.1 Ledelse 

Budgettet dækker udgifter til direktør og afdelingsledelse i Børne- og arbejdsmarkeds-
forvaltningen. Udover budget til løn er der afsat budget til tjenestekørsel og øvrige personale-
udgifter. 
 
Budgettet udgør 5,9 mio. kr. 
 
 
 

4. Politikområde – Andet (udenfor) 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Direktion 12.322 14.481 16.978 18.674 

10000 Direktion -1.051 1.444 3.941 6.437 

10502 Puljer -1.051 1.444 3.941 6.437 

11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv,         

    Turisme, Plan og Udvikling 13.373 13.037 13.037 12.237 

110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 10.776 10.790 10.790 9.990 

1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 6.687 6.700 6.700 6.700 

11001 Erhvervsservice 6.687 6.700 6.700 6.700 

11505 Væksthuse 986 986 986 986 

11506 Business Region North Denm. 560 560 560 560 

11507 Erhverv Væksthimmerland 2.447 2.447 2.447 2.447 

11508 EU-kontor 112 112 112 112 

11509 Nordjysk Iværksætter Netværk 151 151 151 151 

11510 Nordjysk Messecenter 1.441 1.441 1.441 1.441 

11511 Tilskud til handelstandsforening 990 990 990 990 

11512 Den Sociale Investeringsfond 0 14 14 14 

 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

11010 Turisme 3.289 3.289 3.289 3.289 

11020 Projekter 800 800 800 0 

111 Byrådssekretariat 897 547 547 547 

1110 Politisk organisation 897 547 547 547 

11103 Valg 897 547 547 547 

11200 HR 1.700 1.700 1.700 1.700 

11603 Sundhedsordning 1.700 1.700 1.700 1.700 

Teknik- og Økonomiforvaltning 21.029 21.029 21.029 21.029 
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21000 Budget og Regnskab 18.855 18.855 18.855 18.855 

21002 Tjenestemandspensioner 11.924 11.924 11.924 11.924 

21003 Barselspuljen 6.930 6.930 6.930 6.930 

22 Administration og IT 825 825 825 825 

22200 Forsikringer 825 825 825 825 

23 Plan, Byg og Ejendomme 1.349 1.349 1.349 1.349 

231 Boligkontoret 1.349 1.349 1.349 1.349 

2311 Ejendomme Boligkontor 1.349 1.349 1.349 1.349 

23110 Turisme og Erhvervsservice 269 269 269 269 

23610 Udlejning, Søndergade 22 Aars 145 145 145 145 

23611 Erhvervskollegiet/ungdomskoll. 124 124 124 124 

23113 Driftssikring af boligbyggeri 1.080 1.080 1.080 1.080 

I alt 33.351 35.510 38.006 39.702 

 
 

4.1 Direktion 

4.1.1 Direktion 

Her er der afsat 3 puljer: Ny løn og omstilling, Omstillingspuljen samt Resultat af forsyningen. Til 
Ny løn og omstilling er der afsat 548.000 kr. Til Omstillingspuljen er der afsat 900.000 kr., denne 
pulje blev etableret i forbindelse med kommunalreformen. Herudover er der budgetteret med et 
overskud på forsyningen med -2.500.000 kr., som tidligere var budgetteret under forsyningen. 
 
Totalset er der afsat budget på -1,051 mio. kr. 
 

4.1.2 Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

4.1.2.1 Erhvervsservice 

Her er der afsat budget til tilskud til Væksthuse, Business Region North Denmark, Erhverv 
Væksthimmerland, EU-kontor, Nordjysk Iværksætter Netværk, Nordjysk Messecenter samt de 4 
handelsstandsforeninger. Budgettet udgør i alt 6,7 mio. kr. 
 
Ved budgetaftalen for 2021 blev besluttet, at tilskud til handelsstandsforeninger forhøjes med 
550.000 kr. Det samlede tilskud til handelsstandsforeninger udgør herefter 990.000 kr. 
 
Det øgede tilskud til handelsstandsforeninger kan anvendes til fælles udgifter til konsulentbistand, 
der kan bidrage til at tiltrække nye handelsdrivende efter behov. Midlerne kan også anvendes til et 
forøget aktivitetstilskud til de fire foreninger. Midlerne udbetales til de fire foreninger efter samme 
nøgle (procentvise fordeling), som det hidtidige tilskud er udbetalt efter. 
 

4.1.2.2 Turisme 

Til turisme er der afsat 3,3 mio.kr. som vedrører tilskud til turistsamarbejde med Destination 
Himmerland. 
 

4.1.2.3 Projekter 

Ved budgetaftalen for 2021 blev der afsat budget til 2 nye projekter. Til udviklingsprojektet 
Hærvejen er der afsat 200.000 kr. i 2021, 2022 og 2023. Til projektet ”Ressource til forventet 
DK2020 partnerskab” er der afsat 600.000 kr. i 2021, 2022 og 2023. 
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4.1.2.4 Valg 

Her er der afsat 897.000 kr. til valg. I 2021 skal der afholdes kommunal- og regionalvalg samt valg 
til Ældrerådet. 
 
Ved budgetaftalen for 2021 blev der afsat 350.000 kr. til afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet. 
 

4.1.2.5 HR 

Til Sundhedsordningen er der afsat 1,7 mio. kr. Hensigten med Sundhedsordningen er at sætte 
fokus på information og forebyggelse i forhold til KRAMS faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol, 
Motion og Stress. 
 
 

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 2021 fastsat til 27,00 %, hvilket er uændret i forhold til 2020.  

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 11,9 mio. kr. Posten dækker over en udgift på 24,4 mio. kr. til udbetaling af 
pensioner samt en indtægt på 12,5 mio. kr. Der modtages en andel af pensionen i refusion 
afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden for hver enkelt medarbejder. 
 

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 2021 afsat 6,9 mio. kr. til fordeling. 
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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 forvaltninger og institutioner som deres 
”betaling” for præmier. ”Betalingen” for præmierne til såvel bygninger, løsøre som motorkøretøjer 
er nedsat betydeligt fra 2020. 
 
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 afsat 825.000 kr. i Budget 2021. 
 

4.2.3 Plan, Byg og Ejendomme 

Herunder er der afsat budget til 2 ejendomme; Ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. 
Budgettet er på 269.000 kr. 
 
Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om 
almene boliger er der afsat 1.080.000 kr. 
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Anlægsbudget 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

61 Anlæg – Direktion 1.500 0 0 0 

61100 Anlæg - Erhverv, Turisme, Plan og         

           Udvikling 1.500 0 0 0 

61002 Forsøgsordn. senior-bofællesskaber 1.500 0 0 0 

62 Anlæg - Teknik- og Økonomiforvaltning 4.137 3.109 0 0 

621 Anlæg - Budget og Regnskab 3.959 3.109 0 0 

62100 Anlæg-Byfornyelse 3.959 3.109 0 0 

62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars 650 0 0 0 

62012 Landsbyfornyelse 2021 2.909 2.909 0 0 

62013 Udviklingsplan for Aalestrup 50 200 0 0 

62014 Nedrivning af børnehave 350 0 0 0 

62200 Anlæg - Administration og IT 178 0 0 0 

62202 Bredbåndspulje medfin. lokale initiativ 178 0 0 0 

I alt 5.637 3.109 0 0 

 
 

5.1 Anlæg - Direktion 

5.1.1 Anlæg - Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

5.1.1.1 Forsøgsordninger med senior-bofællesskaber 

Der er afsat 1.500.000 kr. i 2021 til at igangsætte et arbejde vedrørende analyse af behovet for de 
fremtidige boligformer for seniorer. På baggrund af denne analyse vil aftaleparterne se på 
muligheden for at etablere mulige forsøgsordninger.  
 
Midlerne er afsat til at udvikle og støtte etablering af sådanne boformer. Der skal søges private 
samarbejdspartnere, der har lyst til at bidrage til konkret etablering. Udviklingssamarbejdet skal 
omhandle seniorbofællesskaber i form af andelsboliger eller lignende. 
 

5.2 Anlæg - Teknik- og Økonomiforvaltning 

5.2.1 Anlæg - Budget og Regnskab 

5.2.1.1 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars 

Lejeboligerne Solkrogen 8-16 består af 5 boliger, som er blevet ledige efter at beboerne er flyttet 
ind i det nye Kimberparken. 
  
Nedrivning, med forbehold for fund af skadelige stoffer i bygningen, vurderes at give en samlet 
udgift på ca. 650.000 kr.  
 

5.2.1.2 Landsbyfornyelse 2021 

Der forventes at blive gennemført byfornyelse for 7.273.000 kr. (brutto) i 2021 og 2022, og der 
forventes et tilskud på 4.364.000 kr. fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen i 2021 og 2022. Tilskuddet 
vil udgøre 60 % af udgiften. Kommunens nettoudgifter vil blive på 2.909.000 kr., der kan 
lånefinansieres med 95 %.  
 
Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 
indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af 
udtjente erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt og til istandsættelse af 
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forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til 
fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger. 
Midlerne kan også anvendes til områdefornyelser i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det 
åbne land. Det er et krav, at områdefornyelsen skaber attraktive bosætningsvilkår i nedslidte 
byområder med væsentlig behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige 
problemer. Det vil være muligt at inddrage den omkringliggende natur og det omkringliggende 
landskab i byudviklingen. Derudover gælder de øvrige regler, som beskrevet i byfornyelseslovens 
kapitel 2. 
 

5.2.1.3 Udviklingsplan i Aalestrup 

Der er afsat 50.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 til udarbejdelse af udviklingsplan for Aalestrup.  
Der er et ønske om at få sat en udvikling i gang for et større område i bymidten omkring slagteriet i 
Aalestrup. 
 

5.2.1.4 Nedrivning af børnehave 

Der er afsat 350.000 kr. til nedrivning af Præstegårdsvej 13, Aars (tidligere Børnehaven 
Præstegårdsvej).  Bygningen har nu stået tom siden maj/juni 2018. Bygningen forfalder og 
udenoms arealerne bliver ikke vedligeholdt.  
 
 

5.2.2 Anlæg - Administration og IT 

5.2.2.1 Bredbåndspulje medfinansiering, lokale initiativ 

I Vesthimmerlands Kommune har vi udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i 
landområderne, primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne.  
 
Der er afsat 178.000 kr. i 2021, hvorfra der kan søges støtte til bredbåndspuljeprojekter. 
 

Der kan søges tilskud til projekter i bredbåndspuljen. Der kan søges støtte på 2.000 kr. pr. 
husstand i projektet, dog maksimalt 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 2021 tildelt en nettobevilling på 752,3 mio. kr., der fordeler sig med 902,5 mio. kr. i 
udgifter og 150,2 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 Netto 

1 Forebyggelse og Myndighed 77.375 -19.193 58.182 

2 Psykiatri og Handicap 267.640 -73.126 194.514 

3 Pleje og Seniorservice 371.799 -20.759 351.040 

4 Andet 181.834 -33.185 148.649 

5 Projekter 3.853 -3.967 -114 

I alt  902.502 -150.230 752.271 

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

I hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Fremskrevet budget 2020  752.456 756.602 759.002 759.002 

Lovgivning -5.024 -5.172 -5.262 -5.262 

Tekniske korrektioner 634 995 1.252 1.252 

Økonomisk politik – demografi    2.500 

     

 Råderum – i alt  -800 -2.120 -4.550 -4.550 

- SUNrå-001 – Den sikrede institution  
Kofoedsminde -300 -300 -300 -300 

- SUNrå-002 – Borgerens udvikling i  
centrum 0 -1.320 -3.750 -3.750 

- SUNrå-003 – Lukning af AKUT tilbuddet 
 Kimbrerparken 0 0 0 0 

- SUNrå-005 – Øget anvendelse af  
sygeplejeklinikker -500 -500 -500 -500 

     

 Driftsønsker – i alt  5.005 4.355 4.305 4.205 

- SUNdr-001 – Licens til  
sundhedsplatformen LIVA 150 150 150 150 

- SUNdr-004 – TIM –  
TotalIntegreretMedicin robot 
 500 450 400 300 

- SUNdr-008 – Tryghedsbesøg til  
svækkede ældre 
 250 250 250 250 

 - SUNdr-009 – Ledsagetimer til beboere i 
 botilbud 1.000 1.000 1.000 1.000 

- SUNdr-010 – Lokaler til enheder på 
 ældreområdet 550 550 550 550 

- SUNdr-011 – Oprettelse af et udgående 
 rehabiliteringsteam 1.000 1.000 1.000 1.000 

- SUNdr-012 – Kompetenceløft af  
demensomr., specialpladser 1.500 900 900 900 

- SUNdr-108 – Ombygning af  
hjælpemiddeldepotet 55 55 55 55 

     

I alt 752.271 754.660 754.747 757.147 
 
 + = merudgift/mindreindtægt 
 - = mindreudgift/merindtægt 
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1. Politikområde – Forebyggelse og Myndighed 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 58.182 58.182 58.191 58.191 

31 Forebyggelse og Myndighed 58.182 58.182 58.191 58.191 

Fælles Forebyggelse og Myndighed 607 607 623 623 

Hjælpemiddeldepotet 5.150 5.150 5.150 5.150 

Sundhedscentret 15.833 15.833 15.833 15.833 

Fælles 1.036 1.036 1.036 1.036 

Genoptræning 8.372 8.372 8.372 8.372 

Borger Sundhed 6.424 6.424 6.424 6.424 

Bevilling - Voksen og ældre 36.591 36.591 36.584 36.584 

Køb og salg 11.947 11.947 11.947 11.947 

Statsrefusion -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 

Plejevederlag 1.122 1.122 1.122 1.122 

NT kørsel 3.283 3.283 3.283 3.283 

Hjælpemidler 20.568 20.568 20.561 20.561 

Genoptræning § 140 private  
Leverandører 1.011 1.011 1.011 1.011 

I alt 58.182 58.182 58.191 58.191 

 
 

1.1 Fælles Forebyggelse og Myndighed 
Budgetbeløbet under Fælles Forebyggelse og Myndighed dækker administrative og øvrige 
personalemæssige udgifter på tværs af hele afdelingen. 
 
Derudover indeholder budgettet et beløb, der blev afsat i forbindelse med Lov- og cirkulære-
programmet for 2018, der 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 Budgetrammen 2021 var der i overslagsår 2022, jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2019, 
budgetteret med 14.000 kr. vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. 
Dette beløb er jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2021 forlænget i overslagsårene 2023 og 2024 
med i alt 16.000 kr. Det er kun den marginale ændring som følge af den skæve udgiftsprofil, der nu 
lægges ud i bloktilskudsaktstykket på 2,6 mio. kr. i 2023, og det er sidste år, at sagen reguleres. 
 
 

1.2 Hjælpemiddeldepotet 
Kommunens hjælpemiddeldepot er beliggende på Hjortskjærsvej 28 b, hvor også Globen Aars har 
til huse. Udover lønudgifter samt bil- og bygningsdriftsudgifter skal budgettet dække udgifter til køb 
af § 112 hjælpemidler til depot eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o. lign. 
 
I lighed med Budget 2020 er der i budgettet indarbejdet 0,5 mio. kr. til demografi samt 0,3 mio. kr. 
fra værdighedsmidlerne til elektronisk nøglesystem, der er indført hos visiterede hjemmeboende 
borgere med det formål at øge sikkerheden og trygheden hos borgerne. De afsatte midler er til 
licenser, indkøb af nye låse og reservedele samt arbejdstid. 

  
 
 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med 
 

 0,055 mio. kr. jf. ”SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet – renovering/ombygning”.  
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Beløbet er en afledt driftseffekt af det godkendte anlægsbudget til renovering/ombygning af 
hjælpemiddeldepotet. 

 
 

1.3 Sundhedscentret 

1.3.1 Fælles 

Budgettet vedrører udgifter til administration og administrativ medarbejder under Sundhedscentret. 
I forhold til Budget 2021 er der sket en mindre tilpasning af lønbudgettet mellem henholdsvis 
administration, kommunal genoptræning samt borger- og patientrettet forebyggelse. 
 
Derudover indeholder budgettet bygningsdriftsudgifter til Sundhedscentret i Farsø, der rummer 
flere funktioner samt Himmerlandsparken i Aars. 
 

1.3.2 Genoptræning 

Det samlede budget anvendes til genoptræning til borgere, som udskrives fra sygehus med en 
genoptræningsplan til almen genoptræning jf. Sundhedslovens § 140 samt genoptræning til 
afhjælpning af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86. 
 
Budgettet til private leverandører i forbindelse med udlicitering af 30 % § 140 genoptrænings-
opgaver jf. beslutning i Byrådet fremgår under 1.4 Bevilling – Voksen og Ældre. 
 
Budgettet er i forhold til Budget 2020 reduceret med 3,0 terapeutstillinger, der leverer fysio- og 
ergoterapeutydelser til borgere i beskæftigelse- og aktivitetstilbuddene samt i botilbuddene i 
Vesthimmerlands Kommune. Disse medarbejdere er nu organisatorisk tilknyttet Tilbuddene i 
Aalestrup. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med 
 

 1,0 mio. kr. jf. ”SUNdr-011 – Oprettelse af et udgående rehabiliteringsteam”. Teamet skal 
være udadgående og understøtte rehabiliteringsindsatser på både plejecentre, i eget hjem 
(hvor der modtages hjemmepleje) og på dagcentre. Tilbuddet skal have til formål, at de 
involverede borgere vedligeholder eller alternativt genvinder deres tidligere 
funktionsniveau.   
Midlerne er afsat til etablering af en forsøgsordning, hvor Sundhedsudvalget fastsætter 
rammer og serviceniveau inden for den økonomiske ramme. Ordningen evalueres inden 
sommeren 2022. 

 
I forhold til Budget 2021 er der endvidere sket en mindre tilpasning af lønbudgettet mellem 
henholdsvis administration, kommunal genoptræning samt borger- og patientrettet forebyggelse. 
 

Genoptræning sundhedslovens § 140 Antal 3. kvartal 2019 Antal 3. kvartal 2020 

Specialiseret – sygehus 43 33 

Almen – samlet 382 359 

- Sundhedscentret 266 247 

- BIB 6 5 

- Privat 108 107 

I alt – genoptræning SUL § 140 425 392 

Andel (pct.) – Spec./Almen 10/90 8/92 
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1.3.3 Borger Sundhed 

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 
sundhedsfremmetilbud i forhold til KRAM faktorerne. Bl.a. kan nævnes, at såvel i Plan og 
Bæredygtighedsstrategien som i Sundhedsaftaleregi er der fokus på, at færre skal starte med at 
ryge.  
 
Afdelingen varetager endvidere kronikerrehabiliteringen, det vil sige undervisning og træning for 
borgere med KOL, Diabetes, Hjerte kar sygdom, Kræft og Osteoporose. 
 
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, såvel som afdelingen er samarbejdspartner i forhold til 
Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsordning. 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 
eventuelt arbejde, praktisk bistand i hjemmet, hjælpemidler og rådgivning i forhold til borgerens 
livssituation i det hele taget, herunder psykosocial støtte.  

 
Budget 2018 blev jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2018 tilført 0,379 mio. kr. Beløbet fremgår af 
udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, hvor der i alt blev afsat 239 mio. kr. til kommunerne i 
perioden 2017-2020. Midlerne fordeler sig på fire delområder, henholdsvis 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 fra 2020 og frem 
0,441 mio. kr. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med 
 

 0,150 mio. kr. jf. ”SUNdr-001 – Licens til sundhedsplatformen LIVA”. 
Liva er et yderst brugbart redskab for en bred gruppe af kommunens borgere, herunder 
borgere med KOL, hjerte-kar sygdomme samt de, der kæmper med overvægt, inaktivitet, 
rygning og alkohol. LIVA er et personligt, fleksibelt, digitalt redskab, hvor borgeren følger 
sine fremskridt via en smartphone, tablet eller computer. Borgeren får en personlig vejleder, 
som der kommunikeres med digitalt, og borgeren har mulighed for at snakke med og følge 
andre, der er i samme situation. LIVA er et godt supplement til eksisterende forebyggende- 
og sundhedsfremmende tilbud.  
Licensen har tidligere været finansieret af et 2-årigt satspuljeprojekt. 

 
I forhold til Budget 2021 er der endvidere sket en mindre tilpasning af lønbudgettet indenfor 
henholdsvis administration, kommunal genoptræning samt borger- og patientrettet forebyggelse. 
 
1.3.3.1 Aktiv i naturen 
Der er til aktiv i naturen uændret afsat 0,115 mio. kr. Aktiv i naturen er til enlige ældre, og tilbuddet 
foregår i naturen forskellige steder i kommunen. Tilbuddet har været pioner på området og har 
dannet baggrund for lignende tilbud i andre kommuner. 
 
  



80 
 

1.3.3.2 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, og midlerne 
finansierer aflønning af instruktører efter endt genoptræning/rehabilitering. Tilbuddet udbydes 5 
steder i kommunen. 
 

1.3.3.3 Forebyggende hjemmebesøg 
Forebyggende hjemmebesøg har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre, og fore-
bygge 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 Bevilling – Voksen og Ældre 

1.4.1 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 
Vesthimmerlands kommune.  
 
Af nedenstående tabel fremgår antal borgere fra anden betalingskommune, der har ophold i 
Vesthimmerlands Kommune samt borgere fra Vesthimmerlands Kommune, der har ophold i andre 
kommuner opgjort pr. 4. kvartal 2020. 
 

 
Antal borgere fra anden 

betalingskommune 

Antal borgere fra VHK i 
anden 

kommune/Friplejehjem 

 
4. kvartal 2020 4. kvartal 2020 

Plejebolig 18 27 

Friplejehjemmet Hesselvang 7 16 

 

1.4.2 Plejevederlag 

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

1.4.3 NT kørsel 

Budgettet dækker udgifter til NT’s samordnede kørsel henholdsvis lægekørsel samt flex/ 
handicapkørsel samt kørsel til genoptræning. Adgangen til individuel handicapkørsel omfatter også 
blinde og svagtseende.  
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1.4.4 Hjælpemidler 

1.4.4.1 Hjælpemidler 
Budgettet til hjælpemidler fordeles jf. tabellen nedenfor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med Budget 2020 blev budgettet til boligændringer jf. SEL § 116 reduceret med  
-0,250 mio. kr. som konsekvens af regnskabserfaringer. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til 
indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning 
er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Området er 
dog svært at frembudgettere såvel i forhold til antallet af ansøgninger såvel som omfanget af de 
konkrete sager. Ved enkeltstående store boligsager vil man derfor ansøge kommunalbestyrelsen 
om tillægsbevilling, for at afdelingen kan løfte sagen økonomisk i forhold til de lovgivningsmæssige 
forpligtelser, kommunen har.  
 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 er overslagsårene 2023 og 2024 vedrørende støtte til 
køb af bil reduceret med -7.000 kr. Beløbet vedrører fastlæggelse af regulering for 2023 vedrør-
ende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter Serviceloven. 
Kompensationen for Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Serviceloven har faldende profil. 
Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2022 til 2023 på -1,2 
mio. kr. i bloktilskuddet. 
 

1.4.4.2 Kropsbårne hjælpemidler 
Budgettet dækker udgifter til inkontinens- og stomi-hjælpemidler, diabetes, forskellige proteser 
m.m.  
 
Jf. SEL § 112 skal Kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat 
psykisk eller fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper de varige følger af 
den nedsatte funktionsevne, letter den daglige tilværelse i hjemmet og/eller er nødvendigt for, at 
den pågældende kan udføre et erhverv. Der ydes således støtte til bl.a. injektions- og testmateriale 
til patienter med insulinkrævende diabetes samt støtte til stomiprodukter til patienter, der har fået 
stomi. 
 

1.4.4.3 Kommunikationsinstitutter 
Budgettet er uændret i forhold til Budget 2020 og vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til 
kommunikationsinstitutterne. 
 

1.4.5 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. 
 
Jf. Sundhedslovens § 140 skal kommunen tilbyde vederlagsfri genoptræning, der efter udskrivning 
fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 

Hele 1.000 kr. 2021 

Hjælpemidler 8.332 

Biler § 114 3.771 

Andre hjælpemidler § 112 3.187 

Forbrugsgoder § 113 142 

Bolig § 116 1.142 

Støtte til individuel befordring § 117 90 
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2. Politikområde – Psykiatri og handicap 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 194.514 193.078 190.549 190.549 

30 Fællesfunktioner -6.608 -6.608 -6.608 -6.608 

Fællesfunktioner -6.608 -6.608 -6.608 -6.608 

Sekretariat for rammeaftaler 104 104 104 104 

Voksen-, ældre- og handicap -6.712 -6.712 -6.712 -6.712 

31 Forebyggelse og Myndighed 197.075 195.639 193.110 193.110 

Bevilling - Psykiatri og Handicap 197.075 195.639 193.110 193.110 

Administration 7.118 7.818 7.818 7.818 

Bevilling - Psykiatri og handicap 189.957 187.821 185.292 185.292 

33 Psykiatri og Handicap 4.048 4.048 4.048 4.048 

Fælles psykiatri og handicap 6.190 6.190 6.190 6.190 

Tilbuddene i Aars -4.041 -4.041 -4.041 -4.041 

Tilbuddene i Aalestrup -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 

Tilbuddene i Løgstør -3.519 -3.519 -3.519 -3.519 

Globen Vesthimmerland -5.125 -5.125 -5.125 -5.125 

Udviklingspsykiatrien 12.010 12.010 12.010 12.010 

I alt 194.514 193.078 190.549 190.549 

 
 

2.1 Fællesfunktioner 
2.1.1 Sekretariat for rammeaftaler 
Budgettet dækker Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sekretariat for rammeaftaler. 
 
2.1.2 Voksen, ældre- og handicap 
Budgettet udgør 7 % overhead fra takstbetalinger på tilbud under Psykiatri- og handicapafdelingen. 
 
 

2.2 Forebyggelse og Myndighed 

2.2.1 Bevilling – Psykiatri og handicap 

2.2.1.1 Administration 

Budgettet vedrører en andel af administrative udgifter inkl. løn til medarbejdere i afdelingen 
Bevilling – Psykiatri og handicap. 
 
Budget 2021 er tilført en andel af budget til administrative funktioner, der tidligere henhørte under 
Økonomiudvalget.  
 
Budgettet indeholder endvidere 0,054 mio. kr.,  der blev tilført jf. Lov- og cirkulæreprogrammet fra 
2020, vedrørende justering af reglerne om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, således at 
der nu skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske 
patienter, som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i 
Serviceloven. Hidtil har det kun været et krav, at der skulle udarbejdes udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner for patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den 
nødvendige behandling eller støtte. Der er med andre ord tale om en udvidelse af målgruppen for 
udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. 
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Budgettet er i overslagsårene 2022 og frem jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med 
 

 0,7 mio. kr. jf. ”SUNrå-002 – Borgerens udvikling i centrum”. Beløbet skal finansiere 
ansættelse af 1,5 sagsbehandler/administrativ medarbejder for at nedbringe sagsantallet 
pr. medarbejder, således der kan sikres tættere dialog med borger og botilbud med henblik 
på at følge udviklingen, og således at visitationen af støtten kan justeres i forhold hertil. 
Specielt er der i budgetaftalen bemærket, at råderummet ikke er vedtaget som forelagt, og 
at Sundhedsudvalget skal bearbejde forslaget med henblik på at udarbejde et nyt oplæg til 
Budget 2022, da der ligger positive idéer for borgerne i baggrunden for forslaget. 

 

2.2.1.2 Bevilling – Psykiatri og handicap 

Budgettet for 2021 udgør i alt 189,957 mio. kr. inkl. budget til statsrefusion på i alt -16,667 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 ved forsørgelse til personer i alderen mellem det fyldte 18 år og til folke-
pensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. SEL § 100.  

 Ledsageordninger for personer under folkepensionsalderen med fysisk og psykisk nedsat 
funktionsevne, jf. SEL § 97. Ledsagelse tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på 
grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsagelse til fysisk, 
psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra kommunens ledsagerkorps, 
eller ved at borgeren selv antager sin ledsager.  

 Budget vedrørende udgifter til ansættelse af hjælpere § 96. 
 
Budgettet er i overslagsårene 2022-2024 jf. Budgetaftalen 2021 reduceret med: 
 

 -2,020 mio. kr. i 2022 samt -4,450 mio. kr. i 2023 og frem jf. ”SUNrå-002 – Borgerens 
udvikling i centrum”. Ved at investere i en tættere dialog og opfølgning med de borgere, 
som får støtte-, bo-, og beskæftigelsestilbud under Psykiatri- og handicapområdet både i 
Vesthimmerlands Kommunes egne tilbud samt i tilbud i andre kommuner/private tilbud, 
forventes det at kunne nedbringe udgifterne på området. 
Specielt er der i budgetaftalen bemærket, at råderummet ikke er vedtaget som forelagt, og 
at Sundhedsudvalget skal bearbejde forslaget med henblik på at udarbejde nyt oplæg til 
Budget 2022, da der ligger positive idéer for borgerne i baggrunden for forslaget. 
 

Budgettet er i lighed med 2020 tilført 1,5 mio. kr. til at imødegå tilgang på det specialiserede 
voksenområdet, hvoraf 0,5 mio. kr. er en andel af de tilførte midler til demografisk udvikling på 
Sundhedsudvalgets ramme. Derudover blev budgettet dog også reduceret med samlet -1,0 mio. 
kr., der skulle effektueres ved, at flere borgere blev visiteret til støtte i eget hjem i stedet for 
døgntilbud samt styrket opfølgning af indsatser ved borgere i botilbud. 
 
Derudover er budgettet til statsrefusion (særligt dyre enkeltsager) jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 
for 2021 forhøjet med -5,436 mio. kr. i 2021, -5,552 mio. kr. i 2022 samt -5,651 fra 2023. 
Lovforslaget medfører følgende ændringer med betydning for det specialiserede voksenområde: 
 

 Nedsættelse af beløbsgrænserne for refusion, så de svarer til grænserne for børneområdet 

 Forhøjelse af den højeste refusion fra 50 % til 75 %  

 Refusion efter det 67. leveår, såfremt de inden de fylder 67 år er omfattet af den centrale 
refusionsordning 
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2.3 Psykiatri og handicap 
Generelt for området skal det 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. 
I nedenstående tabel er vist pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra 

henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner. 

    
 Budget 

2020 
  Budget 

2021 
 

   
Plads-

norm. i 
alt Egne 

Andre 
kommun

er 

Plads-
norm. i 

alt Egne 

Andre 
kommun

er 

Bofællesskaber             

Hobrovej 6 6 0 6 6 0 

Dyrskuevej 8 6 2 8 6 2 

Bofællesskabet Møllersgaard 16 5 11 15 4 11 

Byen i Byen - Borgergade 23 –  
projekt 

1
 5 2 3 5 2 3 

Byen i Byen - bofællesskaberne i  
Aalestrup 15 7 8 15 7 8 

Bofællesskabet Øster Boulevard 10 9 1 10 8 2 

Bofællesskabet Bøgevej  36 22 14 36 21 15 

Bofællesskabet Rosengaarden 16 10 6 16 10 6 

Bofællesskabet Kimbrerparken  
(nedlagt som bofællesskab) 12 12 0 0 0 0 

Pladstal i alt  124 79 45 111 64 47 

        

Længerevarende botilbud (§ 108)       

Boformen Østermarken 8-10 14 12 2 14 12 2 

Pladstal i alt 14 12 2 14 12 2 

        

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)       

BV Løgstør 70 46 24 70 47 23 

BV Aars 30 27 3 30 28 2 

Pladstal i alt 100 73 27 100 75 25 

        

Aktivitets- og samværstilbud (§  
104)       

A-Huset 22 20 2 22 20 2 

Aktivitet Løgstør (BV) 23 11 12 23 11 12 

Aktivitet Aalestrup 43 24 19 43 26 17 

Pladstal i alt  88 55 33 88 57 31 

       

 
  

                                                
1
 Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere. 
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2.3.1 Fælles psykiatri og handicap 

Budgettet vedrører bl.a.: 
 

 Driftsudgifter til CURA  

 Fælles tværgående uddannelse  

 Udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere samt juristbistand til 
domfældte borgere 

 Driftsudgifter i forbindelse med ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling 
 
Derudover indeholder budgettet en restpulje til ferieledsagelse til borgere, der bor i et botilbud i 
Vesthimmerlands Kommune. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 reduceret med: 
 

 -0,3 mio. kr. jf. ”SUNrå-001 – Den sikrede institution Kofoedsminde”.  
Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne 
(domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. 
Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt 
efter straffelovens § 16 til sikret afdeling. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt 
finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal, jf. BEK nr. 1674 af 
16/12/2016. Region Sjælland har til brug for kommunernes budgetlægning fremsendt 
forventet opkrævning for 2021, og budgetreduktionen svarer til differencen mellem afsat 
budget og forventet opkrævning for 2021. 

 
Budgettet er jf. budgetaftalen 2021 forhøjet med 
 

 1,0 mio. kr. jf. ”SUNdr-009 – Ledsagetimer til beboere i botilbud”. Midlerne er afsat med 
henblik på at sikre borgere fra Vesthimmerlands Kommune, der er visiteret til et botilbud 
(§85 og § 108 tilbud), ledsagelse i en forsøgsordning. Puljens præcise anvendelse er ikke 
fastsat, da Sundhedsudvalget skal vedtage de rette rammer og serviceniveau, der kan sikre 
ledsagelse for flest mulige inden for den afsatte økonomiske ramme. Ordningen evalueres 
inden sommeren 2022. 

 
 

2.3.2 Tilbuddene i Aars 

Tilbuddene i Aars omfatter Bofællesskaberne Østreboulevard, Hobrovej samt Dyrskuevej, 
Boformen Østermarken samt A-Huset. Det samlede budget for 2021 dækker driftsudgifter og 
driftsindtægter til ovennævnte tilbud. 

 
 

2.3.3 Tilbuddene i Aalestrup 

Byen i Byen omfatter Bofællesskaberne i Aalestrup (Bøgen, Kroghen og Lucernevangen), 
Borgergade 23 samt Bofællesskabet Rosengaarden. Det samlede budget for 2021 dækker 
driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud.  
 
Bofællesskabet Rosengaarden har til Budget 2021 jf. krav fra Tilsyn Nord fået tilført normering til 
en nattevagt.  
 
Derudover er det samlede budget for Tilbuddene i Aalestrup forhøjet med 3,0 terapeutstillinger, der 
leverer fysio- og ergoterapeutydelser til borgere i beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene samt i 
botilbuddene i Vesthimmerlands Kommune. Disse medarbejdere var tidligere organisatorisk 
tilknyttet Sundhedscentret. 
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2.3.4 Tilbuddene i Løgstør 

Tilbuddene i Løgstør omfatter Bofællesskaberne Bøgevej og Møllersgaard. Det samlede budget for 
2021 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud.  
 
I forhold til Bofællesskabet Møllersgaard er budgettet nedjusteret til 15 pladser mod tidligere 16 
pladser.  
 
Bofællesskabet Bøgevej har jf. krav fra Tilsyn Nord fået tilført normering til en ekstra vågen 
nattevagt. 
 

2.3.5 Globen Vesthimmerland 

Globen Vesthimmerland omfatter kommunens beskæftigelsestilbud, jf. SEL § 103 samt kom-
munens 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.  
 

2.3.6 Udviklingspsykiatrien 

Det samlede budget dækker udgifter til Udviklingscenter Kimbrerparken, som indeholder drift af 
fælleshuset, hjælp til selvhjælp jf. SEL § 85, Socialpædagogisk og gruppebaseret støtte jf. SEL §§ 
82 a og b, akuttilbuddet, jf. SEL§ 82c og netværkscafé jf. SEL § 79. 
 
Det tidligere Bofællesskab Kimbrerparken er ophørt som et ordinært botilbud, og ressourcer er i 
stedet tillagt hjælp til selvhjælp jf. SEL § 85. 
 
Af Budgetaftalen 2021 fremgår det, at ”SUNrå-003 – Lukning af AKUT tilbuddet Kimbrerparken” 
ikke blev vedtaget som forelagt. Forvaltningerne skal drøfte, hvorvidt rammerne og tilbuddet kan 
sammentænkes med andre tilbud til udsatte voksengrupper under Børne- og Familieudvalget. 
Vurderingen af et sådan forslag skal behandles politisk i de 2 udvalg i 2021. 
 

 

3. Politikområde – Pleje og seniorservice 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 351.040 352.351 352.558 352.458 

31 Forebyggelse og Myndighed 31.682 31.682 31.682 31.682 

Bevilling - Voksen og ældre 31.682 31.682 31.682 31.682 

Fællesfunktioner 11.370 11.370 11.370 11.370 

Private leverandører - frit valg 13.709 13.709 13.709 13.709 

Tilskud, ansættelse af hjælpere  6.603 6.603 6.603 6.603 

35 Pleje- og Seniorservice 319.358 320.668 320.875 320.775 

Fælles pleje og seniorservice 8.202 8.982 8.982 8.982 

Teknisk Service 1.570 1.570 1.570 1.570 

Drift af biler 2.484 2.845 3.102 3.102 

Aktivitetscentre 176 176 176 176 

Hjemme- og sygepleje 111.796 111.796 111.796 111.796 

Pleje- og dagcentre 158.568 158.536 158.536 158.536 

Røde Kors Hjemmet 16.011 16.011 16.011 16.011 

Udviklingsafdelingen. pleje- & 
Seniorservice 20.550 20.751 20.701 20.601 

I alt 351.040 352.351 352.558 352.458 
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3.1 Forebyggelse og myndighed 

3.1.1 Bevilling – Voksen og ældre 

3.1.1.1 Fællesfunktioner 
Budgettet vedrører lønudgifter til bl.a. visitatorer i Bevilling – Voksen og ældre. 
 
Budget 2021 er tilført en andel af budget til administrative funktioner, der tidligere henhørte under 
Økonomiudvalget. Derudover er der sket en omplacering af 0,5 stilling fra Bevilling – Voksen og 
ældre til Udviklingsafdelingen under Pleje- og Seniorservice. 
 

3.1.1.2 Private leverandører – frit valg 
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 
samt delegerede sundhedslovsydelser. 
 
Budgettet skal ses i sammenhæng med budgettet til den kommunale hjemme- og sygepleje, idet 
den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.  
 
Ultimo 2020 udgjorde de private leverandørers andel af de visiterede timer 16,24 %. 
 

3.1.1.3 Tilskud og ansættelse af hjælpere (§ 94 og § 95) 
Budgettet dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter henholdsvis § 94 og § 95: 
 

 § 94 omhandler, at en borger, der er berettiget til hjælp/støtte efter § 83, kan vælge at 
udpege en person til at udføre opgaven til eksempelvis rengøring/personlig pleje 

 § 95 omhandler, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der har behov for hjælp/pleje i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få 
kontant tilskud til hjælp, som den pågældende antager og derved er forpligtiget til at 
varetage arbejdsgiverforpligtigelsen.  

 
Såvel §§ 94 og 95 er udmålt som hjælp efter Serviceloven § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). 
 
Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 er budgettet forhøjet med 0,380 mio. kr. vedrørende 
indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge i alderen 18 – 25 
år med omfattende funktionsnedsættelser, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3 i lov om social 
service i form af et kontant tilskud.  
 
 

3.2 Pleje og seniorservice 

3.2.1 Fælles pleje og seniorservice 

Budgettet vedrører: 
 

 Klippekortsordning til plejehjemsbeboere, der blev tilført budgettet jf. Budgetaftalen for 
2019. 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. I 2017 og 2018 blev midlerne fordelt 
mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og fra 2019 og frem er midlerne overgået til 
kommunerne via bloktilskuddet. Vesthimmerlands Kommune anvender midlerne til person-
kredsen, som har ophold i almene plejeboliger, Servicelovens § 192 samt friplejeboliger, 
alle fortrinsvis for ældre. 

 Pleje- og seniorservice’s andel af driftsudgifterne til CURA. 

 Driftsudgifter til tilsyn på plejecentre. 
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 Budget jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 til henholdsvis 
a) aflastning af pårørende, hvor der med finansloven for 2018 blev afsat 60 mio. kr. årligt 
fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af 
pårørende. 
b) en værdig død, hvor der med Finansloven for 2018 blev afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 
og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre 

 Ekstraordinær løn samt øvrige driftsudgifter til henholdsvis den kommunale hjemmepleje, 
plejecentre og dagtilbud. 

 Beløb til dækning af egenbetaling på kommunale akutpladser jf. Bekendtgørelse nr. 165 af 
26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Med aftale om 
Finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at 
opkrævningen af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. ved ophold på en kommunal 
akutplads stoppes. Kommunerne kompenseres fremadrettet med 27,1 mio. kr. i 2019 og 
33,4 mio. kr. fra 2020 og frem. 

 
Budgettet indeholder derudover en andel af værdighedsmilliarden, der i forbindelse med 
Finansloven for 2016 blev afsat til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde og 
implementering af værdighedspolitikker. Indtil 2019 blev beløbet fordelt efter den demografiske 
ældrenøgle, men fra 2020 overgik midlerne til bloktilskuddet. Budgettet skal indgå i finansiering af 
specialeplanen. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med: 
 

 0,550 mio. kr. jf. ”SUNdr-010 Lokaler til enheder på ældreområdet”. Budgettet er til 
finansiering af lejeudgifter m.v.  
Lokalerne skal anvendes af Hjemme- og sygeplejen i Aars, der pt. har til huse på 
Plejecenter Solvang samt Udviklingsafdelingen for Pleje- og Seniorservice, der deler 
kontorer med hjemme- og sygeplejen Farsø på Plejecenter Højgaarden. 
Derudover fremgår det af budgetaftalen, at lokalerne også skal anvendes til 
sundhedsplejerskerne m.v. Forvaltningen skal sikre rette huslejeniveau. Lejeaftalen skal 
modregnes kommunens låneadgang med 1,826 mio. kr. 
 
 

3.2.2 Teknisk service 

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

3.2.3 Drift af biler 

Budgettet vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje.  
Budgettet er reduceret svarende til afdrag for indkøbte biler i 2018 med -0,618 mio. kr. i 2021 samt 
-0,257 mio. kr. i 2022. 
 
 

3.2.4 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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3.2.5 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.  

 Klippekort til hjemmeboende. 

 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. 

 
I tabellen nedenfor fremgår udviklingen i: 
 

 De visiterede timer leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje og private 
leverandør. 

 Aldersfordeling  

 De visiterede timer – SUL § 138, leveret af sygeplejen. 
 
 

Kommunal hjemmepleje og privat  
leverandør  
 

Antal genm. timer pr. uge 

opgjort pr. december 

2019 **) 

Antal genm. timer pr. uge 

opgjort pr. oktober 2020 

 

Samlet antal visiterede timer fordelt på  
Typer 

  

Personlig hjælp 2.091 2.105 

Praktisk hjælp 798 822 

Delegerede sygeplejeindsatser § 138 1.590 1.475 

Øvrige 24 40 

I alt 4.503 4.442 

Privat leverandørs andel 17,04 % 16,5 % 

Antal borgere – aldersfordeling 
 

Antal borgere  

pr. december 2019 **) 

Antal borgere  

pr. oktober 2020 

0-64 207 195 

65-79 391 382 

80+ 653 641 

Antal borgere i alt  1.251 1.218 

Gennemsnitlig timer pr. borger 3,60 3,68 

Sygeplejen  
 
 

Antal genm. timer/borger 

pr. uge opgjort  

pr. december 2019 **) 

Antal genm. timer/borger 

pr. uge opgjort 

pr. oktober 2020 

Samlet antal visiterede timer   

Timer 320 282 

Antal borgere 686 708 

Gennemsnitlig timer pr. borger 0,47 0,40 

**) Tallene for 2019 er opgjort som visiteret tid . 
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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, og Hjemme- og Sygepleje nat er ledelses- og regnskabsmæssigt forankret under Hjemme- 
og Sygeplejen i Aalestrup. 
 
Budgettet indeholder derudover en andel af demografi svarende til i alt 1,2 mio. kr. fra 2020 og 
frem. Jf. den Økonomiske politik blev Sundhedsudvalgets ramme forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2020, 
4,5 mio. kr. i 2021, 6,9 mio. kr. i 2022 samt 9,3 mio. kr. i 2023. 
 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 forhøjet med: 
 

 0,250 mio. kr. jf. ”SUNdr-008 – Tryghedsbesøg til svækkede ældre”. Svækkede ældre skal 
fremover kunne visiteres til et tryghedsbesøg fra kommunen, fra de fylder 65 år. Det kan 
f.eks. være ældre, der er blevet udskrevet efter et længere hospitalsophold eller borgere, 
der føler sig utrygge i hverdagen. På tryghedsbesøget vil den ældre blive tilbudt en snak 
om dagligdagen, helbredet og kontakten med andre. Formålet er at hjælpe de ældre med 
råd og vejledning – eksempelvis om sociale aktiviteter i lokalområdet, om hvordan man 
holder sig i gang, hvordan den ældre kan afhjælpe utryghed og om muligheder for at få 
hjælp. 

 
Budgettet er jf. Budgetaftalen 2021 reduceret med: 
 

 -0,5 mio. kr. jf. ”SUNrå-005 – Øget anvendelse af sygeplejeklinikker”. Ændringer i 
serviceniveauet på Sundhedslovsområdet (sygepleje) med øget krav til borgere om 
fremmøde i sygeplejeklinik frem for hjemmebesøg forventes at kunne give en effektivisering 
på området. 
 
 

3.2.6 Pleje- og dagcentre samt 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.  
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I tabellen nedenfor er vist pladsnormeringen på de enkelte plejecentre inkl. Røde Kors. Tallene i 
parentes er pladsnormeringen efter gennemførelse af specialeplanen. 
 

  

Somatiske 

pladser 

Demens-

pladser 

Aflastning, 

stillestuer, 

afklarings- 

og 

midlertidige 

pladser 

Hjerneskade-

/akutpladser 

Rehabiliterings-

huset Kærbo 

Pladsnor- 

mering i alt 

Østermarken 39 20 
 

    59 

Solvang 56 (62)   7(1)     63 

Bøgely 48 (52) 
 

4(0)     52 

Kærbo 7(0) 14(19) 3(5)*     24 

Højgaarden 55 (36) 14 5(20)** 8 (10)/2   84 

Søndervang 24 (26)   3(1)     27 

Aaglimt 40 (41) 11 2(1)     53 

Røde Kors 37   1     38 

Rehabiliteringshuset (5)       5(0)*** 8(5) 

Pladstal i alt 306 (298) 59 (64) 25 (29) 10 (12) 8(5)(0) 408(403) 

* Der nedjusteres fra 3 midlertidige demenspladser til 2, og der etableres 3 midlertidige specialdemenspladser. 
**Her samles alle midlertidige pladser + rehabiliteringspladserne. 
***Rehabiliteringspladserne flyttes til plejecenter Højgaarden, og boligerne bruges fremadrettet til somatiske pladser.. 

 
 
I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis pr. december 2019 og 3. kvartal 2020. 
Det skal bemærkes, at midlertidige- og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om 
et øjebliksbillede. 
 

Ledige boliger  
Antal boliger december 

2019 
Antal boliger oktober 2020 

Somatiske   

Østermarken 2 4 

Solvang 4 4 

Bøgely 1 0 

Kærbo 0 1 

Højgaarden 3 2 

Søndervang 1 0 

Aaglimt 0 3 

Røde Kors Hjemmet 0 3 

Antal somatiske boliger i alt  11 17 

Demens   

Østermarken 0 3 

Kærbo 0  

Højgaarden 0  

Aaglimt 0 1 

Antal demensboliger i alt 0 4 

Derudover er 4 aflastningspladser ledige i oktober 2020. 
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I nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder. 
 

  4. kvartal 2019 4. kvartal 2020 (okt.) 

Gennemsnitsalder beboere 85,12 85,86 

 
 
Derudover indeholder budgettet en andel af værdighedsmilliarden, der i forbindelse med 
Finansloven for 2016 blev afsat til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde og 
implementering af værdighedspolitikker. Indtil 2019 blev beløbet fordelt efter den demografiske 
ældrenøgle, men fra 2020 overgår midlerne til bloktilskuddet. Vesthimmerlands kommunes andel 
udgør samlet 8,2 mio. kr., hvoraf følgende er tilført plejecentrene: 
 

 VM1 Rehabiliterende døgntilbud.  

 VM2 Sundhedsfaglig koordinator med fokus på rehabilitering.  

 VM3 Rehabiliteringsmedarbejder til overgang fra Rehabiliteringshuset,  

 andel af VM4 Styrkelse af aftenvagten på akutpladserne på Højgaarde.,  

 VM5 Døgnpladser til demente på Kærbo. Beløbet er korrigeret i forhold til nedgang i 
pladstallet på Rehabiliteringshuset fra 8 til 5. 

 
Der vil i forbindelse med gennemførelse af specialeplanen blive udarbejdet en ny tildelingsmodel til 
de enkelte plejecentre, hvori ovenstående indgår. 

 
Budgettet er jf. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 forhøjet med 32.000 kr. i 2021 vedrørende 
udbredelse af faste læger på plejecentre. Ordningen med fasttilknyttede læger på plejehjem blev 
indført med aftale om udmøntning af Satspuljen for 2016-2019. Ordningen har til hensigt at 
forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejehjem, herunder reducere antallet af 
forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicin-
håndteringen. Aftalen skal endvidere styrke samarbejdet mellem kommunernes plejepersonale og 
de praktiserende læger. Staten har afsat i alt 20 mio. kr. (2020-pl) til opfølgning på fasttilknyttede 
læger på plejecentre i perioden 2020-2021. 
 
 

3.2.7 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice 

Budgettet dækker udgifter til: 

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

 Specialistsygeplejen. 

 Demenskoordinatorer. 

 Lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. 
KKR-aftalen. Jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 2020 blev budgettet forhøjet med 0,197 mio. 
kr. vedrørende opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og 
sundhedsuddannelserne (Aftale om Finansloven for 2019). Med Finansloven for 2019 blev 
der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. 
Pengene blev fordelt over bloktilskuddet og skal blandt andet understøtte kommunernes 
implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald m.v. 
Finansieringen er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er 
tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem. 

 
Derudover indeholder budgettet 0,2 mio. kr., der skal dække Vesthimmerlands Kommunes 
fortsatte deltagelse i det nordjyske fællesinitiativ vedrørende Aktiv med demens. Som et led i 
regeringsinitiativet ”Demenshandleplan 2025”, hvor der blev arbejdet med en lang række initiativer 
og projekter til støtte for et mere demensvenligt samfund, har de nordjyske kommuner etableret en 
fælles organisering - ”Aktiv med demens” – hvor fælles initiativer for blandt andet yngre med 
demens varetages. Initiativerne er en blanding af fagligt fællesskab og sparring for 
fagprofessionelle og konkrete aktiviteter som eksempelvis café arrangementer, foredrag og andre 
tilbud.  
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Hertil er der i projektet adgang for de enkelte kommuner til at trække på særlige 
ressourcepersoner, for eksempel musikterapeut, til understøttelse af lokale aktiviteter. Projektet 
har hovedsæde i Aalborg. 
 
Budgettet indeholder endvidere en andel af værdighedsmilliarden, der i forbindelse med 
Finansloven for 2016 blev afsat til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde og 
implementering af værdighedspolitikker. Indtil 2019 blev beløbet fordelt efter den demografiske 
ældrenøgle, men fra 2020 overgår midlerne til bloktilskuddet. Vesthimmerlands kommunes andel 
udgør samlet 8,2 mio. kr., hvoraf følgende er tilført udviklingsafdelingen: 
 

 VM8 Demensfagperson med det formål at sikre demensindsatsen i Vesthimmerland har 
fokus på ny viden, udvikling, og at dette indarbejdes i den faglighed, der bringes i spil i 
arbejdet med demens. Derudover har medarbejderen et særligt ansvar for VHK’s arbejde 
med implementeringen af ”Den nationale demenshandlingsplan”. 

 VM9 Fokus på rehabilitering. Der er i Udviklingsafdelingen ansat en medarbejder med 
kostfaglig baggrund til i et samarbejde med hjemme- og sygeplejen at have fokus på 
sufficient ernæring specielt for de småt-spisende og ernæringstruede borger, der er 
hjemmeboende. 

 VM10 Velfærdsteknologisk fagperson. Der er i Udviklingsafdelingen ansat en medarbejder 
med erfaring inden for velfærdsteknologi og hjælpemidler. Medarbejderens funktion er at 
afdække, afprøve og støtte/projektlede implementeringen af relevante velfærdsteknologier 
og hjælpemidler. 

 VM11 Diabetessygeplejerske. Der er i udviklingsafdelingen ansat en diabetessygeplejerske 
med det formål at styrke indsatsen på diabetes området. 
 

Budgettet er jf. budgetaftalen 2021 forhøjet med: 
 

 0,5 mio. kr. jf. ”SUNdr-004 – TIM – TotalIntegreretMedicin robot”. TIM er en totalløsning til 
bestilling-levering og dosering af medicin til hjemmeboende borgere via en integreret 
”Robot-løsning”. Jf. Budgetaftalen 2020 blev der godkendt 0,350 mio. kr. i 2020 til at dække 
den forventede omkostning ved videreførelse af det ½ antal borgere, der allerede var 
startet på løsningen, uafhængigt at eventuelle beslutninger om en bredere indførsel af 
løsningen. Driftsønsket vil i 2022 forventeligt modsvares af en besparelse på -50.000 kr.,  i 
2023 -0,1 mio.kr. og fra 2024 og frem -0,2 mio. kr., hvorfor budgettet i overslagsår 2022 
udgør 0,450 mio. kr., i 2023 0,4 mio. kr. og i 2024 og frem 0,3 mio. kr. Besparelsen vil ske 
ved reduktioner i behovet for visiterede timer til ydelserne medicindosering og -håndtering i 
hjemme- og sygeplejen. 

 1,5 mio. kr. jf. ”SUNdr-012 – kompetenceløft af demensområdet – Samling af 
specialpladser på ældreområdet”. Budgettet skal finansiere yderligere kompetenceudvikling 
af personale på de 4 fremtidige demensplejehjem, kompetenceudvikling af ledere og 
teamledere på 4 matrikler samt frikøb af 4 demensressourcepersoner (1/2 stilling pr. 
matrikel).  Udgift til kompetenceudvikling af udvalgt personale samt ledere vil kun optræde i 
2021, mens udgift til frikøb af demensressourcepersoner er en løbende udgift. Budgettet i 
budgetoverslagsårene 2022-2024 udgør derfor 0,9 mio. kr. 

 
Som en konsekvens af ændring af organisatorisk forankring af overordnede opgaver vedrørende 
CURA og herunder ændring i forhold til administrativ tilknytning af EOJ-ansvarlige medarbejdere 
(beslutning i Byrådet den 25. juni 2020 pkt. 104 – Budgetopfølgning pr. 30. april 2020) er budgettet 
reduceret med -1,045 mio. kr. svarende til -2,0 stillinger, der i stedet er tilknyttet Ledelsessekre-
tariatet. Derudover er der sket en omplacering af 0,5 stilling fra Bevilling – Voksen og ældre til 
Udviklingsafdelingen under Pleje- og Seniorservice. 
 
 

3.2.8 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. 
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4. Politikområde – Andet 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning -20.563 -20.563 -20.563 -20.563 

23 Plan, Byg og Ejendomme -20.563 -20.563 -20.563 -20.563 

Boligkontoret -20.563 -20.563 -20.563 -20.563 

Sundheds- og Kulturforvaltning 169.212 171.612 174.012 176.512 

30 Fællesfunktioner 11.482 13.882 16.282 18.782 

Fællesfunktioner 11.482 13.882 16.282 18.782 

31 Forebyggelse og Myndighed 157.730 157.730 157.730 157.730 

Fælles Forebyg. og Myndighed 157.730 157.730 157.730 157.730 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 146.257 146.257 146.257 146.257 

Almen praksis 100 100 100 100 

Vederlagsfri fysioterapi 9.373 9.373 9.373 9.373 

Hospice 400 400 400 400 

Færdigbehandlede patienter 41 41 41 41 

Ambulant specialiseret genoptræning 1.560 1.560 1.560 1.560 

I alt 148.649 151.049 153.449 155.949 

 
 

4.1 Teknik- og Økonomiforvaltningen 

4.1.1 Plan, Byg og Ejendomme 

Budgettet vedrører driftsudgifter og indtægter vedrørende 464 ældre- og plejeboliger samt 33 
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, 870 og 859 under Økonomiudvalget. 
 
Fra ”Fælles udgifter” dækkes omkostninger til lejetab for både kommunens og boligforeningernes 
ældreboliger. 
 

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen 

4.2.1 Fællesfunktioner 

Budgettet vedrører hovedsagelig lønudgifter til: 
 

 Administrative medarbejdere samt projektmedarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser 
opgaver på tværs i forvaltningen. 

 Pulje til sundhedsprojekter, der går på tværs i hele forvaltningen. 

 Driftsudgifter til patientklagenævnet. 

 VHK’s andel af driftsudgifter til det fælleskommunale Sundhedssekretariat. 

 Budget vedrørende synlighed og åbenhed om resultater jf. Lov- og cirkulæreprogrammet 
2020. Som følge af Synligheds-reformen blev der udmøntet i alt 16,1 mio. kr. i 2019 (2019 
p/l) til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af 
data i kommunerne. Det gælder f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede 
arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget 
anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Tilsvarende 
blev der udmøntet 17,6 mio. kr. i 2020 (2020 p/l). 
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Som en konsekvens af ændring af organisatorisk forankring af overordnede opgaver vedrørende 
CURA og herunder ændring i forhold til administrativ tilknytning af EOJ-ansvarlige medarbejdere 
(jf. beslutning i Byrådet den 25. juni 2020 pkt. 104 – Budgetopfølgning pr. 30. april 2020) er 
budgettet tilført 1,045 mio. kr. svarende til 2,0 stillinger. Disse stillinger var tidligere organiseret 
under Udviklingsafdelingen for Pleje- og Seniorservice. 
 
Derudover er budget 2021 tilført en andel af budget til administrative funktioner, der tidligere 
henhørte under Økonomiudvalget.  
 
Budgettet er reduceret med -0,247 mio. kr., der vedrører Sundheds- og kulturforvaltningens andel 
af besparelsen vedrørende virtuelle møder. Budgettet er fremkommet ved en beregning foretaget 
ud fra forskellen i kørselsforbruget i de første 8 måneder af henholdsvis 2019 og 2020. Der skal 
senere ske en udmøntning af beløbet. 
 
 

4.2.2 Forebyggelse og myndighed 

4.2.2.1 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. Fra 2017 blev beregningen af medfinansieringen ændret, således at der afregnes 
for et samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbage-
betalingen 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. Det betyder, at de 
aldersgrupper hvor der er det største kommunale incitament til at yde forebyggelse og forebygge 
indlæggelser, har den størst %-vise medfinansiering (0-2 årige samt de 65+ årige). 
 

4.2.2.2 Almen praksis 

Budgettet skal dække udgifterne til praksiskonsulent. 
 

4.2.2.3 Vederlagsfri fysioterapi 

Budgettet vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter læge-
henvisning efter Sundhedslovens kapitel 39 a. 
 
Fra budget 2018 besluttede Sundhedsudvalget at etablere tilbud om vederlagsfri fysioterapi på de 
kommunale plejehjem svarende til ca. 1,0 stilling. Finansiering heraf sker indenfor det afsatte 
budget. 

Siden kommunerne overtog myndighedsansvaret i forhold til vederlagsfri fysioterapi jf. 
Sundhedsloven § 140a d. 1. januar 2008, har der været en stigning i udgifterne til området. Der er 
strategisk arbejdet med at nedbringe udgifterne dels ved et frikommuneforsøg og dels ved 
information til såvel praktiserende læger som fysioterapeuter.  

Styringsmulighederne i forhold til udgifterne på dette overenskomststyrede område er uhyre 
vanskelige, hvilket rigsrevisionen også tidligere har påpeget. Området blev til budget 2016 forhøjet 
med 2 mio. kr. og til budget 2020 med 0,8 mio. kr. 
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4.2.2.4 Hospice 
Budgettet dækker kommunens udgifter til borgere, der har ophold på hospice. 
 

4.2.2.5 Færdigbehandlede patienter 

Budgettet dækker plejetakst for færdigbehandlede patienter. 
 

4.2.2.6 Ambulant specialiseret genotræning 

Budgettet dækker udgifter til ambulant specialiseret genoptræning 
 
 

5. Politikområde – Projekter 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning -114 1 1 1 

35 Pleje- og Seniorservice -114 1 1 1 

Fælles pleje og seniorservice -114 1 1 1 

Projekter -114 1 1 1 

Bedre bemanding -114 1 1 1 

I alt -114 1 1 1 

 
 

5.1 Forebyggelse og myndighed 

5.1.1 Sundhedscentret 

5.1.1.1 Projekt sårbare diabetes patienter 

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev Regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en 
ramme på 65 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan. Handlingsplanen indeholder 12 
initiativer til styrkelse af diabetesindsatsen i Danmark for perioden 2017-2020.  

Til dette konkrete puljeopslag, som skal understøtte, at sårbare patienter får et optimalt forløb ud 
fra den enkeltes situation, er der afsat i alt 14 mio. kr., hvoraf Vesthimmerlands kommune er 
bevilget 2.305.270 kr.  

Vesthimmerlands kommune har beskrevet et projekt, hvor de overordnede mål er: 
 

 at der etableres et sundhedsteam med kompetencer inden for diabetes, social ulighed og 
sundhedspædagogik. Teamet skal opspore, inkludere, fastholde og følge op på socialt 
sårbare diabetikere til deltagelse i kommunens rehabiliteringstilbud. 

 at målrette og skræddersy det eksisterende rehabiliteringstilbud til særligt sårbare 
diabetikere, der kan have brug for en mere håndholdt og individuelt tilpasset indsats 

 at der etableres et samarbejde med Diabetesambulatoriet, Medicinsk dagsafsnit, Aalborg 
Universitetshospital – Farsø om rekruttering af deltagere til projektet 

 at der etableres et partnerskab med kommunens apoteker om en forstærket 
rekrutteringsindsats for diabetikere.  

Projektperioden løber fra den 1. november 2018 – 31. marts 2021. 
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5.1.2 Bevilling – Psykiatri og Handicap 

5.1.2.1 Projekt samskabt styring 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om tilskud med 0,150 mio. kr. til arbejdet med at 
udvikle samarbejdet mellem borger/pårørende, kommunens myndighedsfunktion og kommunale 
udfører (sociale tilbud mv.). 
 
Projekter skal afvikles i perioden fra 1. september 2020 til 31.maj 2022. 
1 Projektets formål er – med borgerens behov og ønsker i centrum – at udvikle modeller for 

positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og 
udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt 
opfylder borgernes behov.  

 

5.2 Pleje og seniorservice 

5.2.1 Fælles pleje og seniorservice 

5.2.1.1 Projekt bedre bemanding 

I aftalen om Finanslov for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 – 2021 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.  
 
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser 
fra kommunerne.  
 
Fra 2022 forventes det, at midlerne bliver fordelt og udmøntet gennem det generelle bloktilskud. I 
2020 vil Vesthimmerlands kommune modtage 3,936 mio. kr. i tilskud til projekt bedre bemanding. 
Midlerne fordeles blandt hjemmeplejen, plejecentrene, private leverandører samt friplejehjem.  
 

5.2.1.2 Projekt Fra fravær til nærvær 

Som led i aftalen om Finansloven for 2018 blev der afsat en ansøgningspulje i årene 2018-2021, 
som har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet 
i ældreplejen. 
 
Kommuner, som opnår tilsagn om tilskud fra puljen, skal udarbejde en analyse af sygefraværet i 
egen ældrepleje med henblik på at tilvejebringe viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende 
lokalt, herunder i hvilken grad sygefraværet er præget af hyppigt kortvarigt sygefravær, langvarige 
sygemeldinger, sygemeldinger af psykiske eller fysiske årsager m.v.  
 
Analysen af sygefraværet kan tænkes sammen med APV-arbejdet, hvor der bl.a. skal ske en 
inddragelse af sygefraværet med henblik på vurdering af, om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke 
til sygefraværet. 
 
Derudover skal projekterne foretage en kortlægning af, i hvilken udstrækning der systematisk 
arbejdes med forebyggelse af sygefravær inden for ældreplejeområdet i den enkelte kommune. 
Med afsæt i ovenstående skal kommunen udarbejde en strategi for at forebygge og afkorte 
sygefravær i ældreplejen, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Afhængigt af de 
lokalt gældende forhold kan strategien have særligt fokus på f.eks. hyppigt kortvarigt sygefravær 
eller længerevarende sygefravær. 
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Strategien skal indeholde konkrete anvisninger til, hvad der skal ske på arbejdspladsen i 
forbindelse med håndtering af sygefravær, og hvordan der sikres en varig forankring af arbejdet 
med at nedbringe sygefravær i ældreplejen. 
 
Projektperioden løber fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021. Vesthimmerlands Kommune 
har modtaget tilsagn om tilskud med i alt 0,852 mio. kr. i projektperioden. 
 

5.2.2 Udviklingsafdelingen for pleje og seniorservice 

5.2.2.1 Projekt Fællesskabskoordinator 

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen for ældreområdet for 2018-2021 
afsat midler til puljen: ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed 
for civilsamfundsdeltagelse”.  
 
Der er i alt afsat 28,3 mio. kr. til Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have 
mulighed for civilsamfundsdeltagelse” for 2018-2021. Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 37 
ansøgninger til et samlet beløb på 103,9 mio. kr. I alt har 9 kommuner fået bevilget midler fra 
puljen, heriblandt Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands kommune har modtaget tilsagn 
om bevilling af 3.439.640. mio. kr. gældende for perioden 2018-2021. 
 
Målgruppen for projektet er ensomme borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. 
 
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 offentlig eller privat leverandør.  
 
Overordnet set kan klippekortet anvendes til 2 typer af tiltag: 
- til at give udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige tilskud og aktiviteter. 
- til at motivere borgerenes valg af og deltagelse i sociale aktiviteter. 
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Anlægsbudget 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning 8.200 4.000 5.000 1.000 

63100 Anlæg-Forebyg. og Myndighed 5.700 3.000 4.000 0 

Hjælpemiddeldepotet-Renovering 4.000 0 0 0 

Sundhedens hus (210 &250) 1.000 3.000 4.000 0 

Udskiftning af motorer på loftslifte 700 0 0 0 

63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap 500 0 0 0 

Brandsikker botilbud & bofælles. 500 0 0 0 

63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice 2.000 1.000 1.000 1.000 

Renovering af plejecentre 2020 0 0 0 0 

Renovering af plejecentre 2021 1.500 1.000 1.000 1.000 

Brandsikkerhed på plejecentre 500 0 0 0 

I alt 8.200 4.000 5.000 1.000 

 
 

7.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

7.1.1 Forebyggelse og Myndighed 

7.1.1.1 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. Det afsatte beløb på 
1,500 mio. kr. i 2020 blev jf. Budgetaftalen for 2020 udskudt til 2021. I Budgetaftalen for 2021 blev 
der afsat yderligere 2,5 mio. kr. til renovering af hjælpemiddeldepotet. 
 
Midlerne blev afsat 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. 
 

7.1.1.2 Sundhedens hus i Farsø 

Efter afslag på ansøgning om yderligere midler hos Sundheds- og Ældreministeriet i foråret 2019 
fremsendte den Social demokratiske gruppe anlægsønske ved budgetforhandlingerne til 2020, 
hvor der i alt blev afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2022. Beløbet blev fordelt med henholdsvis 2,0 
mio. kr. i 2020; 1,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2024. Efter fornyet ansøg-
ning blev der i november 2019 givet tilsagn på 3,764 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til 
projektet. Midlerne blev midlertidig placeret under driften. 
 
Projektet er tidligere afsat i budgettet, tidligst ved budgetaftalen for 2014, hvor der blev afsat et 
rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse for et Nyt Sundhedshus i 
Farsø. Rådighedsbeløbet blev finansieret ved kvalitetsfondsmidler. På Byrådets møde den 28. 
november 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling. 
 
Tankerne bag et Nyt Sundhedshus i Farsø var at skabe faciliteter, hvor private, kommunale og 
regionale aktører på sundhedsområdet kan etablere sig side om side og dermed opnå styrket 
samarbejde samt skabe et stærkt sundhedsfagligt miljø. Projektbeskrivelsen var udarbejdet på 
baggrund af et analyse- og udviklingsarbejde. I 2014 er der gennemført et delvist projekt- og 
analysearbejde. 
 
I forbindelse med Budgetaftalen for Budget 2015 blev der afsat yderligere rådighedsbeløb på 
500.000 kr. til det videre arbejde med etablering af Nyt Sundhedshus i Farsø, hvortil der er afgivet 
anlægsbevilling på Byrådets møde den 19. november 2015. 
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Beløbene har tidligere fremgået som to selvstændige anlægsprojekter, men er siden lagt sammen 
og fremgår nu som ét anlægsprojekt. Projektet er tilført 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 
begge i henhold til budgetaftalen for de enkelte år.  
 
For nuværende er der taget udgangspunkt i det materiale, som har dannet baggrund for ansøgning 
til Sundheds- og ældreministeriet i marts 2019, hvorudfra der arbejdes. I efteråret 2020 er købt 
grund til placering af Sundhedens hus i Farsø på Bystrupparken 41A, 9640 Farsø. 
 

7.1.1.3 Udskiftning af motorer på loftslifte 

Til udskiftning af motorer på loftslifte blev der afsat i alt 1,4 mio. kr. fordelt med henholdsvis 0,7 
mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021. Der er installeret loftslifte på alle plejecentre og enkelte 
botilbud. 
 
Årligt sker der lifteftersyn og dermed en løbende reparation af disse. Fabrikanten, hvor motorerne 
er anskaffet, har meddelt at der ikke længere kan fås reservedel til disse. Det betyder, at der er 
behov for løbende at udskifte motorerne i takt med, at de skal repareres. 
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

7.1.2 Psykiatri- og Handicapafdelingen 

7.1.2.1 Brandsikkerhed på Botilbud og –fællesskaber 

På baggrund af henvendelse fra Niras i oktober 2018 igangsatte Vesthimmerlands kommune en 
gennemgang af kommunens plejecentre med henblik på at vurdere den aktuelle status i forhold til 
brandsikkerhed. Til formålet blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2020.  
 
For ligeledes at sikre de brandmæssige forhold på tilbuddene under Psykiatri og handicap, således 
at kommunens tilbud fremover både kan leve op til de lovmæssige krav, men også sikkerheden i 
forhold til beboere samt personale, er der i Budgetaftalen for 2021 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. 
 
For rådgivning foreligger der et estimat på ca. 25-30.000 kr. i udgift pr. sted. Gennemgangen 
foretages på ca. 11-12 steder. 
 
 Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 
 

7.1.3 Pleje og Seniorservice 

7.1.3.1 Renovering af plejecentre 

Siden Budgetaftalen 2018 er der årligt afsat midler til renovering af kommunens plejecentre. Der 
blev afsat 2,0 mio. kr. henholdsvis i 2018 og 2019. 
 
Ved Budgetaftalen for 2021 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 
2021, 1,0 mio. kr. i 2022, 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024. 
 
I 2014/2015 blev der foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens 
plejecentre med henblik på at få klarlagt vedligeholdelses arbejder 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. yrådet 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. 
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Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

7.1.3.2 Brandsikkerhed på plejecentrene 

For at sikre de brandmæssige forhold på alle kommunens plejecentre, således at kommunens 
plejecentre fremover både kan leve op til de lovmæssige krav, men også sikkerheden i forhold til 
beboere samt personale blev der i 2020 afsat 1,0 mio. kr. 
 
Budgetønsket blev fremsat uden beløb, idet man på daværende tidspunkt ikke kendte omfanget af 
udbedringsanbefalingerne af brandsikkerheden fra rådgiver eller omkostningerne hertil. 
 
De samlede omkostninger til både rådgivning og udbedringer forventes i alt at koste 1,5 mio. kr. 
Der resterer dermed 0,5 mio. kr. som ellers vil skulle afholdes af puljen givet til renovering på 
plejecentrene. Ved budgetaftalen for 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til formålet. 
 
Beløbet anses for bevilliget og 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 
pensionister og boligsikring. 

 Ydelser henhørende under Jobcentret såsom sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, 
ledighedsydelse, ressourceforløb, tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner samt forsikrede ledige. 

 UNGVesthimmerland. 

 Asylcenter Vesthimmerland. 
 
Udvalget er for 2021 tildelt en nettobevilling på 721,6 mio. kr., der fordeler sig med 898,4 mio. kr. i 
udgifter og 176,9 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 Netto 

1 Lovbestemte ydelser 728.223 -176.599 551.624 

2 Forsikrede ledige 85.098 0 85.098 

3 UNG Vesthimmerland 25.181 -11 25.170 

5 Administration 59.928 -267 59.661 

I alt  898.430 -176.877 721.553 

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

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

 Fremskrevet budget 2020 641.972  642.657 642.657 642.657 

 Lovgivning -1.219  -1.519 -2.282 -2.282 

 Tekniske korrektioner 80.441  80.441 80.441 80.441 

 Råderum -1.420  -1.420 -1.420 -1.420 

 Driftsønsker 1.780  1.780 1.780 1.780 

I alt 721.554  721.939 721.176 721.176 
 
 + = merudgift/mindreindtægt 
 - = mindreudgift/merindtægt 

 
 

Råderum  
I henhold til den Økonomiske Politik for budget 2021 er Beskæftigelsesudvalgets råderum på 
922.000 kr. Beskæftigelsesudvalget har på møde besluttet, at der bidrages med 1.420.000 kr. til 
det udmeldte råderum for Vesthimmerlands Kommune. 
 
Råderummene er følgende: 
 

 Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse (tidligere integrationsydelse til flygtninge), -
625.000 kr. BESrå-001. 
Beløbet reduceres på Integrationsområdet, idet det kan konstateres, at antallet af flygtninge 
er faldende, og der i 2021 er udmeldt en kvote på 5. Reduceres på baggrund af regnskabs-
erfaringer. 

 Overgangsydelse (tidligere integrationsydelse til andre), -645.000 kr. BESrå-002.  
Beløbet reduceres på Integrationsområdet, idet der i 2020 forventes, at antallet af borgere, 
der modtager overgangsydelse vil være faldende, hvorfor der således forventes en lig-
nende tendens i 2021.  

 Driftsudgifter, -150.000 kr. BESrå-003. 
Reduceres på baggrund af regnskabserfaringer. 

 
Udover råderummet er der foretaget en reduktion på netto -100.000. Der er reduceret       kr. -
267.000, som vedrører andel af virtuelle møder og tilskrevet 167.000 kr., som vedrører 
fremskrivning af art 4.0 og 4.9 samt justering vedrørende rengøring.  
 
 

Driftsønsker 
 Projekt Uddannelsesparat, 730.000 kr. BESdr-001a. 

Driftsønsket skal være med til at finansiere forsættelse af Indsats 2. I Projekt Uddannelses-
parat indgår forskellige indsatser, 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. En af indsatserne i projektet er således Indsats 2, 
som vedrører uddannelsesplan for alle elever fra 7. – 9. klasse. 

 Lægeerklæringer og sundhedskoordinator, 1.050.000 kr. BESdr-002. 
Driftsønsket ønskes tilført budgettet grundet stigende udgifter til lægerklæringer og sund-
hedskoordinator. Området er henhørende under konto 6. 
Grundet ændring af lovgivning på sygedagpengeområdet i 2014 skal der indhentes betyde-
ligt flere lægeerklæringer til belysning af en sags kompleksitet, end det tidligere har været 
nødvendigt. Nogle af disse lægeerklæringer er meget bekostelige og i kraft af, at Vesthim-
merlands Kommune skal indhente flere lægeerklæringer, har det givet en betydelig stigning 
i udgifterne på området. 
Ændringen af lovgivning på førtidspensions- og fleksjobområdet i 2013 medførte, at der 
blev etableret et rehabiliteringsteam, hvor der bl.a. skal deltage en sundhedskoordinator fra 
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regionen. Deltagelsen af en sundhedskoordinator medfører en udgift til Region Nordjylland, 
og denne udgift afregnes i forhold til en takst, som Vesthimmerlands Kommune ingen 
indflydelse har på. Det kan konstateres, at siden lovændringen har der været et stigende 
behov for afholdelse af rehabiliteringsmøder, hvilket medfører stigende udgifter på området. 
 
 

Administrative udgifter på konto 6 
I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at de administrative medarbejdere på 
konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på de respektive fagudvalg. Dette betyder, at udgif-
terne på konto 6 overføres til Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 
2021. Der blev udarbejdet oplæg til Økonomiudvalgets behandling med henblik på fordeling af de 
økonomiske rammer til de enkelte fagudvalg. Dette betyder, at der i forbindelse med Budget 2021 
er overført 59.660.923 kr. til Beskæftigelsesudvalget. 
 
 

COVID-19 
Budgetlægningen for 2021 har været præget af COVID-19 i 2020. Det kan konstateres, at COVID-
19 har givet øget ledighed på kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, 
fleksjob og ikke mindst på sygedagpenge og forsikrede ledige. Specielt har det kunne ses på syge-
dagpenge og forsikrede ledige, at udgiften er stigende i en højere grad end forventet. Ligeledes 
har beskæftigelsesindsatsen været suspenderet i foråret 2020, og dette har betydet en væsentlig 
ændring af de regler og krav, som normalt gælder for Jobcentret, a-kasser og borgerne. Der er 
åbnet op igen for beskæftigelsesindsatsen, men der er fortsat ændringer af lovgivningen 
vedrørende sygedagpenge og forsikrede ledige, hvilket overordnet betyder, at borgerne er på 
overførsler i længere tid → længere varighed → lavere refusion → større udgift for kommunen. 
KL har i deres forhandling med regeringen om kommunernes økonomi for 2021 haft fokus på CO-
VID-19, og hvad det vil betyde for kommunerne fremadrettet. Det har givet anledning til markant 
ændrede skøn for overførselsudgifterne i 2020 og 2021. Overførselsskønnet for 2020 ligger til 
grund for kommunernes finansiering af overførselsudgifter i 2021, og det betyder, at der med 
økonomiaftalen for 2021 er givet finansiering til at dække de øgede udgifter på overførselsområdet 
relateret til COVID-19. I økonomiaftalen er det ligeledes aftalt, at der følges op på udgifterne på 
overførsler relateret til COVID-19 i efteråret 2020. 
 
 

Ydelsesrefusion 
Pr. 1. januar 2020 kom Ydelsesrefusion i luften. Dette betyder, at kommunerne fra 2020 og frem-
over modtager beregningen af refusion af ydelser på beskæftigelsesområdet i Ydelsesrefusion. 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tidligere beregnet kommunernes refusion, 
men det har kun været en midlertidig løsning, indtil Ydelsesrefusion var klar. STAR har i 2020 kørt 
reguleringer, men blev lukket ned pr. 1. juli 2020. Dette betyder, at der ikke vil være mulighed for at 
regulere refusion og medfinansiering fra før 2020. 
I forbindelse med budgetlægningen for 2021 skal der også beregnes refusion og medfinansiering 
af overførslerne, hvilket betyder, at der skal være en fordeling af forventede antal helårspersoner 
på refusionstrappen. Denne fordeling for 2021 er foretaget ud fra et skøn i forhold til fordelingen 
ultimo 2019, idet kommunen ikke har noget ledelsesinformationssystem, der har kunnet give et 
overblik over den faktiske fordeling.  
 
 

Lovændringer 
 

En forenklet beskæftigelsesindsats 
Pr. 1. januar 2020 trådte den nye forenklede beskæftigelseslov i kraft. Det betyder, at borgerne 
mødes med fair krav og forståelige regler. 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. 
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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. 
 

Vesthimmerlands Kommune er en del af det nordjyske frikommuneforsøg, og er dermed allerede 
fritaget for en del af reglerne i forenklingen. 
 
 

Integration 
Pr. 1. juli 2020 blev lov om danskuddannelse ændret således at: 
 

 Deltagerbetaling for studerende og arbejdstagere bortfalder. 

 Depositum for modulbetaling ændres fra 1.250 kr. til 2.000 kr. pr. modul. 
 
 

Seniorpension 
Pr. 1. januar 2020 trådte lov om seniorpension i kraft. Seniorpension er en ny helbredsbetinget 
tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at 
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Kravene er følgende: 
 

 Tilbagetrækning kan ske 6 år før folkepensionsalder. 

 Skal vurderes til at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre pr. uge i forhold til 
seneste job. 
 

Som loven er vedtaget i øjeblikket, er det kommunerne, der sagsbehandler og bevilliger senior-
pension, men der er lagt op til, at ATP fra 1. januar 2021 skal overtage ansvaret for tildelingen af 
ydelsen. Dette betyder, at det forsat er kommunerne, der skal forberede den enkelte sag – d.v.s. 
beskrive arbejdsevne og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerens nedsatte arbejds-
evne, men det er ATP, der træffer afgørelsen. Udgiften til seniorpension ligger hos kommunerne 
som medfinansiering og er omfattet af refusionstrappen, hvilket betyder, at medfinansiering bliver 
større, jo længere varigheden er. Seniorpension er omfattet af budgetgarantien. 
 
 

Forsikrede ledige 
Udgifter til forsikrede ledige har tidligere været omfattet af beskæftigelsestilskud, men fra 2021 
flyttes det ind under budgetgarantien, hvor fordelingen vil være på arbejdsløshedsdagpenge og 
personlig assistance. Der vil i 2021 fortsat være en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 
2020.  
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1. Politikområde – Lovbestemte ydelser 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 551.624 552.009 551.246 551.246 

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 551.624 552.009 551.246 551.246 

42100 Sygedagpengeteam 92.440 92.388 92.416 92.416 

42110 Rehabiliteringsteam 87.466 87.405 86.188 86.188 

42111 Integration 10.353 10.338 10.338 10.338 

42112 Førtidspension 213.191 212.984 213.621 213.621 

42120 Job- og uddannelse 89.075 89.905 89.694 89.694 

42130 CKA 14.066 14.066 14.066 14.066 

42140 FGU 11.420 11.328 11.328 11.328 

42200 Borgerservice 33.613 33.595 33.595 33.595 

I alt 551.624 552.009 551.246 551.246 

 
 

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 2021 – 2024 i forbindelse med kirke-
gårde. 
 
 

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 pen-
sion. 
 
Der er afsat i alt 1.246.949 kr. årligt i 2021 - 2024 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 5.047.946 kr. i 2021 og 5.029.653 årligt i 2022 - 2024 til personlige tillæg.  
 
 

1.1.4 Boligydelse 

På denne funktion budgetteres boligydelser til pensionister, jf. Boligstøtteloven.  
 
Der er afsat i alt 17.895.772 kr. årligt i 2021 - 2024 til boligydelser.  
 

1.1.5 Boligsikring 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring til pensionister, jf. 
Boligstøtteloven. 
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Der er afsat i alt 9.509.351 kr. årligt i 2021 - 2024 til boligsikring. 
 
 

1.1.6 Øvrige sociale formål 

Herunder budgetteres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og 
lignende for pensionister.  
 
Der er afsat 13.196 kr. årligt i 2021 - 2024 til øvrige sociale formål. 
 
 

1.2 Sygedagpengeteam 

1.2.1 Sygedagpenge 

Her budgetteres udgifter til sygedagpenge.  
Antal helårspersoner i budget 2021 er budgetteret ud fra forventningen om antal helårspersoner i 
2020. På budgetlægningstidspunktet er området påvirket af COVID-19, som bl.a. har betydet sus-
pension af lovgivning på området med bl.a. forlængelse af sygedagpengeperioden og ingen over-
gang til jobafklaringsforløb. Dette har betydet, at der forventes at være flere på sygedagpenge end 
budgetteret i 2020, hvilket også vil få indflydelse på det forventede antal helårspersoner i 2021. 
Der er lavet et estimat for 2021 med udgangspunkt i halvårsregnskabet 2020, hvilket betyder, at 
antal helårspersoner i 2021 er med en vis usikkerhed. Ligeledes er det på budgetlægningstids-
punktet også usikkerhed om, hvornår COVID-19 er ovre og ikke længere vil påvirke området.  
 

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

Der er budgetteret med i alt 394 helårspersoner: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Sygedagpengesager både løbende og start/stopsager 232.817 394 91.729.734 

Sygedagpenge i alt   394  

 
 

1.2.2 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 6 helårspersoner: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Revalideringsydelse 232.898 6 1.397.387 

Revalideringsydelse i alt   6  
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1.2.3 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 borgeren 
fortsat er uarbejdsdygtig.  
 
Der er ved beregning af takst til ressourceforløbsydelse anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 210 helårspersoner: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Ressourceforløbsydelse jobafklaringsforløb 164.108 210 34.462.668 

Ressourceforløbsydelse jobafklaring i alt   210  

 

1.2.4 Driftsudgifter 

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte 
projekter, anden aktør og mentor.  
Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 5.524.313 kr. 
 
Driftsudgifterne fordeler sig således:  
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Aktivering jobafklaring  1.086.000 

Aktivering revalidering  385.000 

Aktivering sygedagpenge  254.000 

Aktivering sygedagpenge 1.380.000 

Vejen Frem jobafklaring 800.000 

Vejen Frem sygedagpenge 1.390.000 

Mentor jobafklaring 150.000 

Mentor revalidering 79.313 

 
 
Derudover vil der også være yderligere udgifter til mentor, idet Jobcentret har eget mentorkorps. 
Udgiften er samlet under driftsudgifter til aktivering og vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud fra 
forbruget på området. Der er ikke refusion på driftsudgifter vedrørende revalidering og 
sygedagpenge, men der er 50% refusion på driftsudgifter vedrørende jobafklaring. 
 
 

1.2.5 Løntilskud 

Der er i budget 2021 afsat budget til lønstilskud svarende til ca. 1 helårsperson. 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Løntilskud sygedagpenge 0 

Løntilskud jobafklaring 0 

Løntilskud ressourceforløb 0 

Løntilskud revalidering 254.075 
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Udgifter til løntilskud vedrørende sygedagpenge og revalidering er refusionsmæssigt omfattet af 
refusionstrappen. 
På udgifter til løntilskud til jobafklaring er der 50% i refusion. 
 
 

1.2.6 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 sikrer be-
skæftigelsesmedarbejderen en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorien-
terende indsats i forhold til borgeren. Beskæftigelsesmedarbejderne har løbende sagssparring 
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. 
 
 

1.2.7 Beskæftigelsesordninger 

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.  

Der er budgetteret med 2.985.607 kr. på området, og disse er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Hjælpemidler - sygedagpenge 10.157 

Hjælpemidler – jobafklaring 50.750 

Hjælpemidler – revalidering 89.320 

Befordringsgodtgørelse - sygedagpenge 96.425 

Befordringsgodtgørelse - jobafklaring 115.710 

Befordringsgodtgørelse - revalidering 123.245 

Personlig assistance 2.500.000 

 
Der er 50% refusion på alle udgifterne. 
 
 

1.3 Fleksjob og Integration 

1.3.1 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 etableres nye fleksjob 
efter denne ordning mere. Derimod forventes det, at der kommer flere i fleksjob efter ny 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.   
 
Der er ved beregning af takster for fleksjobbene anvendt en gennemsnitstakst. 
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Der er budgetteret med i alt 577 helårspersoner fordelt således: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

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

218.859 144 31.515.751 

Fleksløntilskud med 65% refusion 194.417 210 40.827.568 

Fleksløntilskud omfattet af refusionstrappen 198.979 223 44.372.227 

Fleksjob i alt   577  

 
 
I budgettet er der afsat 1.695.500 kr. til den kommunale fleksjobpulje. Puljen er tiltænkt personer, 
der i mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse, og som har flere forskellige og massive 
skånehensyn, som det kan være svært at tilgodese på arbejdspladserne.  
 
Der er afsat 635.188 kr. til løntilskud til personer med handicap (skånejob). Derudover er der 
budgetteret med en indtægt på -7.000.000 kr. i fleksbidrag fra staten. Fleksbidrag er et supplement 
til kommunernes refusion, når en person er ansat i et fleksjob, og kommunen modtager refusion på 
20% af fleksløntilskuddet.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af refusionsreformen, og at refusionen faldt fra 65% til 20%,  blev 
det vedtaget, at kommunerne skulle modtage kompensation i form af fleksbidrag. 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.  
 

1.3.2 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.  
 
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: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Ressourceforløbsydelse 164.108 95 15.590.255 

Ressourceforløbsydelse i alt   95  

 
 

1.3.3 Ledighedsydelse 

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

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Ledighedsydelse omfattet af 
refusionstrappen 

207.150 54 11.186.317 

Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 207.150 6 1.242.903 

Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion 207.150 1 207.150 

Ledighedsydelse passive perioder med 30% refusion 207.150 26 5.385.912 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30% 
refusion 

207.150 
3 621.451 

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50% 
refusion 

207.150 
1 207.150 

Ledighedsydelse i alt   91  

 
 

1.3.4 Driftsudgifter  

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte 
projekter, anden aktør og mentor.  

Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 5.593.477 kr., som fordeles således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Aktivering - ressourceforløb  1.700.000 

Aktivering - ledighedsydelse  820.000 

Vejen Frem – ressourceforløb 100.000 

Vejen Frem – ledighedsydelse 20.000 

Mentor - ressourceforløb  300.000 

Mentorkorps 2.553.477 

Håndholdt Indsats - ressourceforløb  100.000 

 
 
I ovennævnte driftsudgifter indgår budgettet til mentorkorps, som er Jobcentrets eget mentorkorps. 
Udgiften er samlet på driftsudgifter til aktivering og vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud på de 
andre målgrupper i forhold til forbruget på området. 
 
Der er ikke refusion på driftsudgifter vedrørende ledighedsydelse, men der er 50% refusion på 
driftsudgifter vedrørende ressourceforløb. 
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1.3.5 Beskæftigelsesordninger 

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der er budgetteret med 
339.602 kr. på området og er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Hjælpemidler ressourceforløb 11.179 

Hjælpemidler fleksjob 280.140 

Hjælpemidler ledighedsydelse 16.620 

Befordringsgodtgørelse ressourceforløb 20.326 

Befordringsgodtgørelse ledighedsydelse 11.337 

 
Der er 50% refusion på alle udgifterne. 
 
 

1.3.6 Integration 

På integrationsområdet er der sket ændringer, idet der er kommet nye benævnelser på integra-
tionsprogrammet og forsørgelsen. 
 
Fremadrettet er ændringerne følgende: 
 

 Integrationsprogram bliver til: 
 

 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (gælder for flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge). 

 Introduktionsprogram (øvrige familiesammenførte). 
 

 Integrationsydelse bliver til: 
 

 Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse (flygtninge og familiesammenførte til flygt-
ninge). 

 Overgangsydelse (for de øvrige). 
 
Derudover er der sket en ny opdeling af integrationslovens personkreds. Tidligere var det flygtnin-
ge, familiesammenførte og indvandrere. Nu er det: 
 

 Flygtninge. 

 Familiesammenførte til flygtninge. 

 Andre familiesammenførte udlændinge (Familiesammenførte til fastboende dans-
ke statsborgere og fastboende udlændinge, der har haft opholdstilladelse i mere 
end de sidste 3 år). 

 Indvandrere. 
 

1.3.6.1 Midlertidig boligplacering 

Når kommunen overtager integrationsansvaret for en flygtning, skal kommunen anvise flygtningen 
et midlertidigt opholdssted. Når en flygtning er anvist et midlertidigt opholdssted, kan kommunen 
opkræve en huslejebetaling af 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. Udgifter til midlertidig boligplacering er ikke omfattet af refusion. Derfor er det 
Vesthimmerlands Kommunes intention at permanent boligplacere flygtninge så hurtigt som muligt.  
Under dette område er der budgetteret med udgifter til husleje samt forbrug vedrørende tomme 
boliger. 
 
Vesthimmerlands Kommune har i 2021 fået udmeldt en kvote på 9 personer. 
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1.3.6.2 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. 

Herunder budgetteres selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, introduktionsprogram for udlænding 
omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskuddannelse. 
 
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er blevet intensiveret og har en varighed på 1 år med 
mulighed for forlængelse 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 2.905 kr. (fremskrevet 2020-takst) pr. måned.  
 
Kommunen kan hjemtage resultattilskud i en 5 års periode dog således, at satsen er nedsat i år 4 
og år 5. Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse er i 2021 på 82.506 kr. 
(fremskrevet 2020-takst) i perioden år 1 til og med år 3, og 55.003 kr. i perioden år 4 og år 5. 
Resultattilskuddet for bestået danskprøve er i 2021 på 35.203 kr. (fremskrevet 2020-takst). 
 

Der er 50% refusion indenfor rådighedsbeløb på kommunens udgifter til selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet. Rådighedsbeløbet opgøres som en sats gange antallet af helårspersoner 
udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson 
omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet er i 2021 på 38.883 kr. (fremskrevet 2020-
takst). Der er ingen direkte refusion på kommunens udgifter til introduktionsprogram (danskuddan-
nelse) til øvrige udlændinge, men disse udgifter bliver i stedet finansieret via et øget bloktilskud. 
Danskuddannelsesområdet 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 9.658 kr. 231.790 

Grundtilskud  214 måneder á 2.905 kr. 620.226 

Resultattilskud – uddannelse 1 resultattilskud á 82.506 kr. 82.506 

Resultattilskud – bestået danskprøve 10 resultattilskud á 35.203 kr. 352.026 

Resultattilskud – ordinær beskæftigelse 3 resultattilskud á 82.506 kr. 247.519 

 
 

1.3.6.3 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge 
omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram samt  
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre 

Herunder budgetteres selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge, 
der omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, selvforsørgel-
ses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre samt løntilskud. Den budgetterede udgift 
på området er beregnet ud fra en beregnet gennemsnitstakst.  
 
Der er budgetteret med i alt 49 helårspersoner fordelt således: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangs-
ydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet  

113.528 30 3.405.834 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangs-
ydelse til andre 

117.126 19 2.225.392 

Kontanthjælp integration i alt   49  

 
Der er budgetteret med 469.251 kr. til løntilskud til flygtninge svarende til 3 helårspersoner. 
Derudover er der budgetteret 763.800 kr. til hjælp i særlige tilfælde. Hjælp i særlige tilfælde er 
enkeltydelser til flygtninge efter ansøgning. 
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1.3.6.4 Repatriering 

Herunder budgetteres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge, hjælp til frivillig tilbageven-
den til hjemlandet. Der er budgetteret med en udgift på 2.000.000 kr. Ordningen er omfattet af 
100% statsrefusion. 
 
Derudover vil kommunen modtage et resultattilskud på 26.530 kr. (2020-takst) pr. flygtning, der 
repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Der er ikke indregnet resultattilskud i budget 2021. 
 
 

1.4 Førtidspensioner 

1.4.1 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. 1.193 førtidspensionister i budget 2021.  
 
Der er budgetteret med en udgift på 136.204.421 kr. 
 
 

1.4.2 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 opgjort pr.31.05.2020 + pris- og lønfrem-
skrivning for 2021.  
 
Derudover er der anvendt 80% som medfinansiering.  
 
Der er i budget 2021 budgetteret med en udgift på 64.726.136 kr., hvilket svarer til ca. 383 førtids-
pensionister. 
 
 

1.4.3 Seniorpension 

Pr. 1. januar 2020 trådte loven i kraft vedrørende seniorpension. Formålet med ordningen er at 
give nedslidte borgere, der har mange års beskæftigelse bag sig, mulighed for at forlade 
arbejdsmarkedet fra 6 år før folkepensionsalderen med et forsørgelsesgrundlag, der svarer til 
førtidspension. Ordningen erstatter de hidtil gældende regler om seniorførtidspension 
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Kravene for tilkendelse af seniorpension er følgende: 
 

 Seniorpension er en forsørgelsesydelse for borgere med nedsat arbejdsevne og højst 6 år 
til folkepensionsalderen, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

 At borgeren har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år. 

 At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at 
borgeren ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen i det seneste job. 

 Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet 
til at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå 
indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse. 

 Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal der foretages en individuel konkret vur-
dering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på bag-
grund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder blandt andet, at der ikke skal iværk-
sættes beskæftigelsesrettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen. 

 
Det er kommunen, som behandler og tilkender seniorpension, og det er Udbetaling Danmark, som 
beregner og udbetaler seniorpensionen.  
 

I juni 2020 blev det vedtaget, at der etableres en Seniorpensionsenheden som ny central myndig-
hed, der skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden etableres 
som en selvejende institution med myndighedsstatus og kommer til at høre under ATP. 
Kommunerne vil fortsat have en vigtig rolle i sager om seniorpension, da de skal fortsætte med at 
stå for oplysningen af sager om seniorpension samt yde generel vejledning og bistand til borgerne. 

Der er ved budgetlægningen for 2021 anvendt en gennemsnitsudgift pr. år på 172.316 kr. (2020-
takst + pris-og lønfremskrivning for 2021). 
Derudover er der anvendt 80% medfinansiering. 
 
Der er i budget 2021 budgetteret med en udgift på 12.260.429 kr., hvilket svarer til ca. 71 helårs 
seniorpensionister. 
 
 

1.5 Job og Uddannelse 

1.5.1 Sociale formål 

Sociale formål omfatter følgende udgifter: 
 

 Samværsret med børn 

 Udgifter sygebehandling 

 Tilskud tandpleje 

 Enkeltudgifter og flytning 

 Hjælp til udsatte lejere 

 Løntilskud uddannelsesaftale ledige (voksenlærlinge) 

 Løntilskud uddannelsesaftale beskæftigede (voksenlærlinge) 

 Godtgørelse udsatte unge  

 Tilbagebetaling udsatte lejere 

 Tabsafskrivning Udbetaling Danmark 
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Der er i budget 2021 budgetteret brutto med 4.256.513 kr. fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Samværsret med børn 24.086 

Udgifter sygebehandling 618.926 

Tilskud tandpleje 768.527 

Enkeltudgifter og flytning 505.456 

Hjælp til udsatte lejere 51.221 

Løntilskud uddannelsesaftale ledige 1.375.054 

Løntilskud uddannelsesaftale beskæftigede 876.050 

Godtgørelse udsatte unge 33.538 

Tilbagebetaling enkeltudgifter -80.270 

Tabsafskrivning Udbetaling Danmark 83.925 

 
Udgifter vedrørende ovenstående dækkes 50% af statsrefusion dog ikke hjælp til udsatte lejere, 
tilbagebetaling fra udsatte lejere, tabsafskrivning Udbetaling Danmark og godtgørelse til unge 
under 18 år, hvor der ingen refusion er. Derudover er der 100% refusion på løntilskud uddannel-
sesaftale ledige og beskæftigede. 
 
 

1.5.2 Kontant- og uddannelseshjælp 

Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i antal helårspersoner i forhold til det mønster, 
der har været i 2020. Antallet af helårspersoner kan godt ændre sig grundet kontanthjælpsloftet og 
225 timers reglen, og konsekvenserne af disse er indregnet indirekte i budget 2021, idet budget-
lægningen har taget udgangspunkt i forventet regnskab 2020.   

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. 
 
Der er ved beregning af takst for kontant- og uddannelseshjælp anvendt en gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 592 helårspersoner fordelt således: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Kontanthjælp 161.108 357 57.515.389 

Uddannelseshjælp 113.991 235 26.730.958 

Kontant- og uddannelseshjælp i alt  592  

 
Der er afsat 476.261 kr. til kontanthjælp uden ret til pension. 
 
 

1.5.3 Driftsudgifter 

Her budgetteres udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte 
projekter, anden aktør og mentor.  

Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 17.316.020 kr. 
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Driftsudgifterne fordeler sig således:  
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Kontanthjælp 2.313.059 

Uddannelseshjælp 4.590.000 

Godtgørelse §83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1.250.049 

Mentor (inkl. UU) 1.489.201 

Vejen Frem 2.473.829 

Håndholdt Indsats 377.882 

Forsikrede ledige  3.022.000 

Forsikrede ledige 6 ugers jobrettet uddannelse 1.800.000 

 
 
I ovennævnte mentorudgift indgår budget til egne mentorer i afdelingen. Derudover vil der også 
være øvrige udgifter til mentorkorpset. Udgiften til mentorkorpset er samlet under driftsudgifter til 
aktivering og vil blive fordelt i løbet af budgetåret ud på de andre målgrupper i forhold til forbruget 
på området.  
 
 

1.5.4 Løntilskud 

Her budgetteres udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og løntilskud 
forsikrede ledige henholdsvis private og offentlige. 
 
Lønnen under offentlig løntilskudsansættelse for målgruppen kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere er svarende til den pågældendes individuelle kontant- /uddannelseshjælpssats, og antal 
timer fastsættes i forhold til kontanthjælps- og uddannelseshjælpssatsen.   
 
Antal helårspladser vedrørende kontant- og uddannelseshjælp vil afhænge af, hvilken sats de er 
berettiget til.   
 
Varigheden af private løntilskud er på maksimalt 6 måneder, og offentlige løntilskud er på maksi-
malt 4 måneder. 
 
Den anvendte takst vedrørende forsikrede ledige er en beregnet gennemsnitstakst. 
 
Der er budgetteret med i alt 8 helårspersoner vedrørende løntilskud forsikrede ledige, der er fordelt 
således: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodt.   801.747 

Løntilskud vedr. forsikrede ledige - privat 128.859 6 773.153 

Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlig 187.160 2 374.320 

Løntilskud i alt 
 

8  

 
Refusionen af løntilskud er omfattet af refusionstrappen. 
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1.5.5 Beskæftigelsesordninger 

Her budgetteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.  

Der er budgetteret med 858.040 kr. på området, og disse er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere (80% tilskud) 159.605 

Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere (80% tilskud) 0 

Hjælpemidler kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 84.353 

Befordringsgodtgørelse kontanthjælpsmodtagere (§82) 147.364 

Hjælpemidler forsikrede ledige 466.718 

 
Der er henholdsvis 80% tilskud til regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft og 50% 
refusion på hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. 
 
 

1.5.6 Løn forsikrede ledige med flere 

Her budgetteres udgifter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner. Personer ansat i 
løntilskud i kommuner får en løn, der svarer til deres individuelle dagpenge. Arbejdstiden vil blive 
fastsat i overensstemmelse hermed. Der er budgetteret med 900.980 kr. på området. 
 
 

1.5.7 Seniorjob 

Herunder budgetteres løn og tilskud til personer ansat i seniorjob. 
 
Der er budgettet med 2.962.148 kr. på området, hvilket svarer til 8 helårspersoner i kommunale 
seniorjobs og 1 helårsperson i privat. Tilskud til seniorjob er på 152.177 kr. pr. årsperson. Der er 
budgetteret med 1.330.336 kr. i ind-tægt. 
 

 

1.6 CKA Center for kompetence og afklaring (CKA) 

1.6.1 CKA 

Center for Kompetence og Afklaring (CKA) er kommunens egen projektenhed, hvor alle projekter 
er forankret. CKA er beliggende både på Løgstørvej i Aars og på Ulstruplund i Hornum. Der er i 
budget 2021 budgetteret med 9.237.030 kr. Budgettet indeholder både udgifter og indtægter til 
driften af aktiveringen på CKA.  
 
 

1.6.2 CKA Integration 

CKA Integration er kommunens eget tilbud til flygtninge, som skal deltage i en aktivering udover 
danskuddannelsen. 
 
Der er i budget 2021 budgetteret med 2.896.632 kr. på området. 
 
 

1.6.3 Driftsudgifter 

Der budgetteres udgifter til mentor. Der er til driftsudgifter til aktivering budgetteret med 899.391 kr. 
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Driftsudgifterne fordeler sig således:  
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Mentor – CKA 878.514 

Mentor – virksomhedscentre 20.877 

 
 

1.6.4 Beskæftigelsesordninger 

Her budgetteres udgifter til jobrotation og koordinator mentor. Der er budgetteret med 2.138.712 kr. 
på området og er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Jobrotation (60%) – inkl. betaling til og fra kommuner  1.839.641 

Koordinator mentor 229.071 

 
Kommunen får 60% refusion af udgifterne til jobrotation. Jobrotation er omfattet af mellemkom-
munal refusion. Dette betyder, at når Vesthimmerlands Kommune 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.   
 
 

1.7 Forberedende grunduddannelse (FGU) 

1.7.1 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 

Som et led i reformen for de forberedende tilbud trådte den nye FGU i kraft pr. 1. august 2019. Det 
forventes, at Vesthimmerlands Kommune skal betale for EGU-planer, der har opstart før 1. august 
2019 samt elevløn ved kommunal praktik. EGU henvender sig til unge under 30 år, der ikke 
umiddelbart kan gennemføre en ordinær kompetencegivende uddannelse.  
 
Der er i budget 2021 afsat netto 354.728 kr.  
 
 

1.7.2 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. 
 
Vesthimmerlands Kommune skal betale bidrag til staten for elever på grunduddannelse samt bi-
drag til staten for skoleydelse. Kommunerne finansierer 65% af de faktiske udgifter til FGU-
institutionerne samt 65% af FGU-elevernes skoleydelse. Dette er omsat til to takster, som 
kommunerne skal afregne, som fastsættes i finansloven. 
 
Udgifterne til FGU vil blive afregnet forskudt, hvilket betyder, at udgifter i 2020 skal afregnes i 2021 
etc. Der er i budget 2021 afsat i alt 11.064.840 kr. fordelt med 7.790.760 kr. til bidrag til staten for 
elevers grunduddannelse, og 3.274.080 kr. til bidrag til staten for skoleydelse. 
 
Der er i budget 2021 budgetteret med i alt 114 helårspersoner. 
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Takster 2020 til afregning i 2021: 
 

Ydelse Takst 

Takst – drift pr. årselev 68.340 

Takst – forsørgelse pr. årselev 28.720 

 
 

Generelt 

Driftsudgifter til aktivering 

Pr. 1. januar 2020 skete der ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og 
Vesthimmerlands Kommune fik et nyt økonomisystem – Prisme og dermed en ny kontoplan. Dette 
betyder, at driftsudgifter til aktivering vil være at finde under de respektive afdelinger. Da drifts-
udgifter til aktivering skal ses under et i forhold til budgettet, er der lavet en samlet oversigt over, 
hvad der er budgetteret af driftsudgifter i 2021. 

Driftsudgifter til aktivering er udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for de målgrupper, 
hvor Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen. Driftsudgifterne er udgifter til ordinært uddan-
nelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør, danskundervisning, 6-
ugers selvvalgt uddannelse og mentor.  

I forbindelse med forenklingen af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats blev 
den direkte refusion af driftsudgifter til aktivering afskaffet, og finansieringen af udgifterne overgik 
fuldt ud til kommunerne. Afskaffelsen af den direkte refusion betød, at driftslofterne forsvandt, og 
udgifterne i stedet finansieres via budgetgarantien. Der er dog to målgrupper, hvor driftsudgifterne 
fortsat er omfattet af 50% refusion, og det er jobafklaring og ressourceforløb. 
 
Der er i budget 2021 afsat i alt brutto 29.333.199 kr. til driftsudgifter. Disse er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Betaling til-fra kommuner 221.081 

Øvrige 141.977 

Ressourceforløb 1.700.000 

Jobafklaring 1.086.000 

Kontanthjælp 1.950.000 

Uddannelseshjælp 4.590.000 

Godtgørelse §83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1.250.049 

Revalidering 385.000 

Ledighedsydelse 820.000 

Mentor 5.471.381 

Vejen Frem 4.783.829 

Håndholdt Indsats 477.882 

Dagpenge 3.022.000 

Seks ugers selvvalgt uddannelse 1.800.000 

Sygedagpenge 1.634.000 

 
 
Budgettet vedrørende øvrige udgifter og delvis mentor er ikke fordelt ud på afdelinger. En del af 
budgettet på mentor vil blive fordelt i takt med forbrug. Budget vedrørende øvrige udgifter er til alle 
afdelinger.  
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Løntilskud 

Pr. 1. januar 2020 skete der ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og 
Vesthimmerlands Kommune fik et nyt økonomisystem – Prisme og dermed en ny kontoplan. Dette 
betyder, at udgifter til løntilskud vil være at finde under de respektive afdelinger.  
Da løntilskud skal ses under et i forhold til budget, er der lavet en samlet oversigt over, hvad der er 
budgetteret af løntilskud i 2021. 
 
Der er i budget 2021 afsat i alt brutto 2.203.297 kr. til løntilskud. Disse er fordelt således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 801.747 

Løntilskud vedr. forsikrede ledige – privat 773.155 

Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlig 374.320 

Løntilskud sygedagpenge 0 

Løntilskud jobafklaring 0 

Løntilskud ressourceforløb 0 

Løntilskud revalidering 254.075 

 
 
Udgifter til løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpenge og 
revalidering er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen. 
På udgifter til løntilskud til jobafklaring og ressourceforløb er der 50% i refusion. 
 

Beskæftigelsesordninger 

Pr. 1. januar 2020 skete der ændringer i den autoriserede kontoplan fra Indenrigsministeriet, og 
Vesthimmerlands Kommune fik et nyt økonomisystem – Prisme og dermed en ny kontoplan. Dette 
betyder, at udgifter til beskæftigelsesordninger herunder hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til 
alle målgrupper vil være at finde under de respektive afdelinger. Da udgifter til beskæftigelses-
ordninger skal ses under et i forhold til budget, er der lavet en samlet oversigt over, hvad der er 
budgetteret af løntilskud i 2021. Under beskæftigelsesordninger budgetteres der udgifter og 
indtægter vedrørende regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere, pulje til uddannelsesløft 
til dagpengemodtagere, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til alle målgrupper, jobrotation 
samt koordinator vedrørende mentor. 
 
Der er 50% refusion på udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, 80% tilskud vedrø-
rende regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft og 60% på jobrotation. 
 
Der er i budget 2021 afsat i alt brutto 6.672.959 kr. til udgifter henhørende under beskæftigelses-
ordninger. Disse fordeles således: 
 

Målgruppe Bruttoudgift i kr. 

Regional uddannelsespulje til dagpengemodtagere 
(80% tilskud) 

159.605 

Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere (80% tilskud) 0 

Hjælpemidler kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 84.353 

Hjælpemidler sygedagpenge 10.157 

Hjælpemidler jobafklaring 50.750 

Hjælpemidler revalidering 89.320 

Hjælpemidler ressourceforløb 11.179 

Hjælpemidler fleksjob 280.140 

Hjælpemidler ledighedsydelse 16.620 
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Befordringsgodtgørelse kontanthjælpsmodtagere (§82) 147.364 

Befordringsgodtgørelse sygedagpenge 96.425 

Befordringsgodtgørelse jobafklaring 115.710 

Befordringsgodtgørelse revalidering 123.244 

Befordringsgodtgørelse ressourceforløb 20.326 

Befordringsgodtgørelse ledighedsydelse 11.336 

Hjælpemidler forsikrede ledige 466.718 

Personlig assistance 2.500.000 

Jobrotation (60%) – inkl. betalig til og fra kommuner (112.000 kr.) 1.839.641 

Øvrig 421.000 

Koordinator mentor 229.071 

 
Budget vedrørende øvrige udgifter fordeles ikke, idet det er til alle afdelinger.  
 
 

2. Politikområde – Forsikrede ledige 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 85.098 85.098 85.098 85.098 

42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling 85.098 85.098 85.098 85.098 

42120 Job- og uddannelse 85.098 85.098 85.098 85.098 

I alt 85.098 85.098 85.098 85.098 

 
 

2.1 Forsikrede ledige – a-dagpenge 
 
Udgifterne vedrørende forsikrede ledige er omfattet af medfinansiering, hvilket betyder, at kommu-
nen medfinansierer dagpenge med henholdsvis 20%, 60%, 70% og 80% alt afhængig af borgerens 
varighed på forsørgelse. 
 
Budgettet vedrørende de forsikrede ledige er udarbejdet på baggrund af det udmeldte fra KL. Fra 
2021 er forsikrede ledige ikke længere finansieret via beskæftigelsestilskud men via budgetgaran-
tien.   
 

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 597 helårspersoner: 
 

Ydelse Takst 
Helårs-

personer 
Bruttoudgift 

i kr. 

Befordringsgodtgørelse – 50% medfinansiering   660.822 

Dagpenge – medfinansiering 20% 46.586 97 4.518.856 

Dagpenge – medfinansiering 60% 139.758 219 30.607.096 

Dagpenge – medfinansiering 70% 163.051 131 21.359.746 

Dagpenge – medfinansiering 80% 186.345 150 27.951.685 

Dagpenge i alt 
 

597  
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3. Politikområde – UNGVesthimmerland 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 25.170 25.170 25.170 25.170 

42 Uddannelses- og Arbejdsmark.safd. 25.170 25.170 25.170 25.170 

423 UNG Vesthimmerland 25.170 25.170 25.170 25.170 

42300 10. Klassecenter 9.808 9.808 9.808 9.808 

42310 UU Vesthimmerland 6.677 6.677 6.677 6.677 

42320 Vesthimmerlands Ungdomssk. 8.585 8.585 8.585 8.585 

42330 Ungemiljø Aars 100 100 100 100 

I alt 25.170 25.170 25.170 25.170 

 
 

3.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vesthimmerland 
 
Samlet budget 2021 udgør 6.677.365 kr.  
 
Budgettet dækker drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vesthimmerlands Kommune. Der 
vil i 2021 fortsat være øget fokus på de ikke-uddannelsesparate unge samt vejledning af unge, in-
den de søger offentlig forsørgelse. 
 
Til budget 2021 er der tilført 730.000 kr. til fortsættelse af Projekt Uddannelsesparathed og Indsats 
2, som omfatter udviklingsplan for alle elever fra 7. – 9. klasse.  
 
 

3.2 10. KlasseCenter Vesthimmerland 
 
Samlet budget 2021 udgør 9.807.650 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 148 indmeldte elever pr. 5/9 2020 mod 127 elever året før. 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.  
 
Fokusklasser:  
10. KlasseCentret har gennem flere år implementeret Fokusklasser som supplement til de ordinæ-
re 10. klasser. Fokusklasserne er for elever, som har særligt store udfordringer, og derfor skal un-
derstøttes og guides i meget større grad end ordinære elever. Fra skoleåret 2020/2021 er Fokus-
klasserne reduceret fra 3 til 2. Tilpasningen af personale er påbegyndt ultimo 2020.  
 
 

3.3 Ungdomsskolen 
 
Samlet budget 2021 udgør 8.584.832 kr. 
 
Budgettet dækker drift af hele Ungdomsskolens virke for positive fællesskaber, læring og personlig 
udvikling, inklusiv SSP- ungeteam, klubvirksomhed, *Hotspot, ture, aktiviteter, skolesamarbejde 
samt Ungeråd i Vesthimmerlands Kommune.  
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I 2015 blev Ungerådet stiftet, og det er et råd for unge mellem 13-21 år. Ungerådet kan høres, ind-
drages 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 
2021 er der afsat 75.000 kr. til Ungerådet.  
 
 
* Hotspot er det nye ungemiljø for hele Vesthimmerlands Kommune. Udover 2 ugentlige klubafte-
ner, er Hotspot åbnet yderligere 4 eftermiddage samt yderligere 2 aftener, hvor der er bemanding 
på. Derudover åbnes Hotspot til arrangementer i ferier og weekender. 
 
 

5. Administration 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 59.661 59.661 59.661 59.661 

41000 Staben, Børne- og Arbejds-         

           Markedsforvaltningen 2.086 2.086 2.086 2.086 

41101 Staben - Beskæftigelsesudvalget 2.086 2.086 2.086 2.086 

42 Uddannelses- og Arbejdsmark.afd. 57.575 57.575 57.575 57.575 

420 Jobcenter og Borgerservice 57.575 57.575 57.575 57.575 

42000 Jobcenter 43.822 43.822 43.822 43.822 

42501 Fælles jobcenter 5.028 5.028 5.028 5.028 

42502 CKA 4.592 4.592 4.592 4.592 

42503 Fleksjob & Integration 8.997 8.997 8.997 8.997 

42504 Job & Uddannelse 15.371 15.371 15.371 15.371 

42505 Sygedagpenge 9.834 9.834 9.834 9.834 

4201 Borgerservice  13.753 13.753 13.753 13.753 

I alt 59.661 59.661 59.661 59.661 

 
 
Samlet budget 2021 udgør 59.660.923 kr.  
 
 

5.1 Staben 
Dækker løn til personale i afdelingen. 
Konto 6 (central administration, herunder løn) er fra 2021 flyttet fra Økonomiudvalget til fagudval-
gene. 
 
 

5.2 Jobcenter  

5.2.1 Fælles Jobcenter 

Dækker løn til jurist, uddannelsesmidler og øvrige personaleudgifter, udgifter til lægeerklæringer og 
sundhedskoordinator samt indkøb af IT. Der er til budget 2021 tilført 1.050.000 kr. til lægeer-
klæringer og sundhedskoordinator, så budgettet hertil nu udgør knap 3.700.000 kr.  
 

5.2.2 CKA 

Dækker løn til personale i afdelingen. 
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5.2.3 Fleksjob og integration 

Dækker løn til personale i afdelingen. 
 

5.2.4 Job og uddannelse 

Dækker løn til personale i afdelingen. 
 

5.2.5 Sygedagpenge 

Dækker løn til personale i afdelingen. 
 

5.2.6 Borgerservice – løn 

Dækker løn til personale i afdelingen. Udover lønninger er der afsat budget til kantinedrift, 
kontorhold og porto, drift af leasede biler samt inventar. 
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Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget 
 

Driftsbudget 
Børne- og Familieudvalgets hovedområder vedrører Tilbud til børn og unge, Udsatte grupper, 
Folkeskolen, Ungdomsuddannelser, Sundhedsudgifter samt Dagtilbud for børn og unge. 
 
Udvalget er for 2021 tildelt en nettobevilling på 690,9 mio. kr., der fordeler sig med 852,7 mio. kr. i 
udgifter og 161,9 mio. kr. i indtægter. 
 
Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som 
bruttoudgifter, bruttoindtægter og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

1 Familie 186.111 -23.433 162.678 

2 Misbrug 11.426 -1.636 9.790 

3 Folkeskoler 453.308 -89.864 363.444 

4 Dagtilbud 201.884 -46.926 154.958 

I alt  852.729 -161.859 690.870 

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

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Fremskrevet budget 701.276 701.253 701.252 701.252 

Lovgivning -6.251 -6.413 -6.520 -6.520 

Tekniske korrektioner/demografi -4.371 -4.371 -4.371 -4.371 

Råderum -2.835 -2.835 -2.835 -2.835 

Driftsønsker 2.991 3.749 3.749 3.749 

Overført fra andre udvalg 60 60 60 60 

 I alt 690.870 691.443 691.335 691.335 
 
 + = merudgift/mindreindtægt 
 - = mindreudgift/merindtægt 

 
 

1. Politikområde – Familie 
I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 162.678 162.559 162.436 162.436 

40000 Ledelse -4.814 -4.814 -4.814 -4.814 

40103 Overhead -4.814 -4.814 -4.814 -4.814 

41000 Staben, Børne- og Arbejds-   
 

    

          markedsforvaltningen  2.313 2.313 2.313 2.313 

41102 Staben - Familie 2.313 2.313 2.313 2.313 

47 Familieafdeling 165.179 165.059 164.936 164.936 

470 Familieafdeling  14.107 14.107 14.107 14.107 

471 Børne- og Familierådgivningen 95.377 95.257 95.134 95.134 

4710 Anbringelser 66.216 66.108 65.985 65.985 

47100 Opholdssteder 17.929 17.785 17.662 17.662 

47101 Plejefamilier 38.511 38.511 38.511 38.511 

47102 Døgninstitutioner 8.285 8.321 8.321 8.321 

47103 Sikrede institutioner 1.491 1.491 1.491 1.491 

47110 Forebyggende foranstaltninger 23.120 23.120 23.120 23.120 

47111 Forebyggende foranstaltninger 18.696 18.696 18.696 18.696 

47112 Forebyg. foranstaltninger 4 3.940 3.940 3.940 3.940 

47114 Fripladser 484 484 484 484 

4712 Sociale ydelser 6.041 6.029 6.029 6.029 

47120 Tabt arbejdsfortjen./merudg. 6.041 6.029 6.029 6.029 

47200 Familiehuset Vesthimmerland 13.333 13.333 13.333 13.333 

47300 Tandplejen 16.864 16.864 16.864 16.864 

47400 CPP 14.189 14.189 14.189 14.189 

47401 CPP 11.467 11.467 11.467 11.467 

47402 Specialpæd. bistand for børn 2.722 2.722 2.722 2.722 

47500 Sundhedsplejen 11.308 11.308 11.308 11.308 

47501 Sundhedsplejen 5.168 5.168 5.168 5.168 

47502 Familieiværksætterne 1.002 1.002 1.002 1.002 

47503 Gislumvej 33 100 100 100 100 

47505 Børn i bevægelse 4.078 4.078 4.078 4.078 

47506 Børn i bevæg. vederlagsfri fys. 960 960 960 960 

I alt 162.678 162.559 162.436 162.436 
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1.1 Ledelse 
 
Konto 6 (central administration, herunder løn) er fra 2021 flyttet fra Økonomiudvalget til 
fagudvalgene. Det gælder dog ikke løn til direktør og chefer. 
 
På ledelsesområdet er der budgetteret med en indtægt på 4,814 mio. kr., hvilket er overhead fra 
Vestermarkskolen, Limfjordsskolen, Blå Stue Mejsevej og CKU Himmerland. Der indregnes 7% i 
taksterne, hvilket tilgår Vesthimmerlands Kommune som driftsherre på tilbuddene. 
 

1.2 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
 
Budgettet på 2,313 mio. kr. dækker over central administration, herunder løn for staben i Børne- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen.  
 
 

1.3 Familieafdelingen 

1.3.1 Børne- og Familierådgivningen 

1.3.1.1 Anbringelser 

Det samlede budget vedrørende anbringelser udgør 66,216 mio. kr. i 2021. 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, netværksplejefamilier, 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 gange mængde, men ud fra konkret beregning af udgift til hver 
enkelt anbringelse, dvs. disponering på cpr-nr.-niveau. 
 

1.3.1.1.1 Opholdssteder 
Budgettet vedrørende opholdssteder udgør 17,929 mio. kr. i 2021. 
 
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. 
 

1.3.1.1.2 Plejefamilier 
Budgettet vedrørende plejefamilier og netværksplejefamilier udgør 38,511 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker over udgifter til plejefamilier og netværksplejefamilier herunder vederlag, 
kost/logi, kørsel, lomme-/tøjpenge samt følgeudgifter. Udover anbringelser, er der budgetteret med 
objektiv finansiering til Tilsyn Nord, lovbestemte kurser til plejefamilier samt forsikringer. 
Forventede indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i budgettet. 
 

1.3.1.1.3 Døgninstitutioner 
Budgettet vedrørende døgninstitutioner udgør 8,285 mio. kr. i 2021. 
 
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. 
Forventede indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og statsrefusion er medtaget i budgettet. 
 

1.3.1.1.4 Sikrede institutioner 
Budgettet vedrørende sikrede institutioner udgør 1,491 mio. kr. i 2021. 
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Budgettet dækker over objektiv finansiering samt forventet opholdsbetaling. Derudover er der 
budgetteret med udgifter til betaling af unge kriminelles ophold på sikrede døgninstitutioner. 
 

1.3.1.2 Forebyggende foranstaltninger 

Budgettet vedrørende forebyggende foranstaltninger udgør 23,120 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge, herunder 18-22 årige i forbindelse med efterværn. Der er primært 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/den unges problemer. 

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

 Aflastningsordninger. 

 Fast kontaktperson for barnet/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/den unges særlige behov for støtte. 

 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med et barns eller den unges 
anbringelse 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 vedrører derudover fripladser med 484.000 kr. og 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 dagtilbud.  
 

1.3.1.3 Sociale ydelser 

1.3.1.3.1 Tabt arbejdsfortjeneste 
Budgettet vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelser udgør 6,041 mio. 
kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker over udgifter til merudgiftsydelser og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
ved forsørgelse af børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
indgribende kronisk og langvarig lidelse. Budgettet udgør 12,082 mio. kr. i 2021.  
 
Der er til budget 2021 samt overslagsårene bevilget driftsudvidelse på området svarende til 1 mio. 
kr. jf. BFdr-012.  
 
Budgettet vedrørende 50 % statsrefusion af udgifterne til merudgiftsydelser og kompensation for 
tabt arbejdsfortjeneste udgør -6,041 mio. kr. i 2021. 
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1.3.2 Familiehuset 

Det samlede budget udgør 13,333 mio. kr. i 2021. 
 
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, herunder 
pædagoger, socialrådgivere, terapeuter samt anden social- og sundhedsfaglig uddannelse. 
 
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. 

 Støttet og overvåget samvær. 

 Fast kontaktperson til barn/ung eller hele familien. 

 Gruppeforløb (pigegruppe, drengegruppe, ungegruppe og forældregrupper). 

 Terapeutiske samtaleforløb. 

 Efterværn. 

 Fælles aktiviteter. 

 Visitation. 

 To døgntilbud: Ungehuset og Børnehuset 
 
I Familiehuset Vesthimmerland drives de to døgntilbud Ungehuset og Børnehuset.  
I Ungehuset er der fem værelser med plads til unge i alderen 12-18 år, samt 2 udslusnings-
lejligheder 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. 
Derudover kan der sælges pladser i Ungehuset til andre kommuner. 
 
Børnehuset tilbyder en samlet familieanbringelse med 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. 

 

1.3.3 Tandplejen 

Samlet budget på 16,864 mio. kr. i 2021.  
 
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 2021 afregnes der 
med 1.254 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. 
 
Der er via Lov- og cirkulæreprogram tilført 380.000 kr. fra 2021 til vederlagsfri tandpleje til de 
meste socialt udsatte borgere.  
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1.3.4 CPP 

Samlet budget for CPP og Specialpædagogisk bistand for børn udgør 14,189 mio. kr. i 2021. 
 
Omfatter løn, udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, arbejdsskadeforsikring til: 
 

 ledende psykolog 

 17 psykologer  

 1 læsekonsulent 

 3 inklusions-konsulenter til skole/dagtilbud 

 1½ administrativ stilling 

 4 tale-/hørekonsulenter 
 
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 Familie-
rådgivningen. 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. Til budget 2020 er der en besparelse på tale- hørekonsulent BFrå-011, i 
2020 er besparelsen 250.000 kr., fra 2021 er beløbet 500.000 kr. svarende til en fuldtidsstilling. 
 
Der leveres psykologydelser til asylområdet. Udgiften hertil finansieres af Asyl og er budgetteret til 
50.000 kr. i 2021. Der afregnes for den faktiske udgift kvartalsvis. 
 
 

1.3.5 Sundhedsplejen (inkl. Børn i Bevægelse) 

1.3.5.1 Sundhedsplejen 

Samlet budget udgør 6,270 mio. kr. i 2021. 
 
Sundhedsplejen giver råd og vejledning i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet 
mod spædbørns-, familie- og skoleområdet samt til dagtilbud. 
 
Sundhedsplejen har 10,7 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. 
 
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 blev projektet reduceret med 68.000 kr. (BFrå-005) 
 

1.3.5.2 Børn i Bevægelse 

Samlet budget på 5,038 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker driften af Børn i Bevægelse (BIB). Målet er sundhedsfremme og forebyggelse, 
udviklings- og undervisningsrelateret fysioterapi og ergoterapi samt vederlagsfri fysioterapi og ride-
fysioterapi.  
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2. Politikområde – Misbrug 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 9.790 9.755 9.771 9.771 

47 Familieafdeling 9.790 9.755 9.771 9.771 

47600 Misbrugsafdelingen 9.790 9.755 9.771 9.771 

47601 Misbrugsafdelingen 7.455 7.420 7.420 7.420 

47602 Forsorgshj. & kvindekrisecentre 271 271 287 287 

47603 Forsorgshj. & kvindekrisec. 4 981 981 981 981 

47604 Døgnbeh. alkohol/stofmisbrug 54 54 54 54 

47605 Døgnbeh. alkohol/stofmisbrug 4 958 958 958 958 

47606 Stabiliserende omsorgstilbud 72 72 72 72 

I alt 9.790 9.755 9.771 9.771 

 
 

2.1 Familieafdeling 

2.1.1 Misbrugsafdelingen 

Samlet budget udgør 9,790 mio. kr. i 2021. 

2.1.1.1 Misbrug 

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. 
Budgettet udgør 7,455 mio. kr. i 2021. 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 uddannelsesbag-
grunde, 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. 
 

2.1.1.2 Døgnbehandling 

Budgettet vedrørende døgnbehandling udgør 1,012 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker over udgifter til døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrugere. 
 

2.1.1.3 Botilbud særlige sociale problemer 

Budgettet vedrørende botilbud for borgere med særlige sociale problemer udgør 1,252 mio. kr. i 
2021. 
 
Budgettet dækker over udgifter og indtægter vedrørende botilbud for borgere med særlige sociale 
problemer herunder forsorgshjem og kvindekrisecentre. Udgifterne dækkes delvist af 50 % 
statsrefusion. 
 
Da kommunen ikke selv visiterer til disse tilbud, kan udgiften svinge fra år til år alt efter behov. 

2.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud 

Budgettet vedrørende stabiliserende omsorgstilbud udgør 72.000 kr. i 2021. 
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Budgettet dækker over udgifter til midlertidigt ophold, dvs. stabiliserende omsorgstilbud til 
misbrugere, jf. SEL § 107. 
 
 
 

3. Politikområde – Folkeskoler 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 363.444 364.171 364.170 364.170 

41000 Staben, Børne- og Arbejds-   
 

    

           markedsforvaltningen  607 607 607 607 

41103 Staben - Folkeskoler 607 607 607 607 

44 Skole- og Dagtilbudsafdeling 362.837 363.565 363.564 363.564 

441 Folkeskoler 263.190 263.918 263.917 263.917 

44300 Befordring af elever i grundskolen 10.481 10.481 10.481 10.481 

44400 Betaling til specialskole 21.851 21.851 21.851 21.851 

44500 Bidrag til statslige og priv. skoler 31.532 31.532 31.532 31.532 

44600 Efterskoler og ungdomskostskole 10.424 10.424 10.424 10.424 

44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.450 1.450 1.450 1.450 

44800 Udviklingsafdelingen 6.418 6.418 6.418 6.418 

44900 Tjenestemandspensioner 214 214 214 214 

450 Specialskoler 3.541 3.541 3.541 3.541 

45100 Ungdomsuddannelser 13.530 13.530 13.530 13.530 

45200 Spec.undervis. Reg. tilbud u/18 303 303 303 303 

45300 Spec.Undervis. Reg. tilbud o/18 303 303 303 303 

45400 Asyl-centralt -400 -400 -400 -400 

I alt 363.444 364.171 364.170 364.170 

 
 

3.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen  
 
Konto 6 (central administration, herunder løn) er fra 2021 flyttet fra Økonomiudvalget til 
fagudvalgene. 
 
 

3.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 

3.2.1 Folkeskoler  

Samlet budget udgør 263,190 mio. kr. i 2021. 
 
Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, Vestermarkskolen med tilhørende SFO 
samt fællesudgifter. 
 

3.2.1.1 Folkeskoler 
Omfatter drift af 12 folkeskoler, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, Generelle Aars 
skole, AKT klasserne på Aars og Løgstør Skole, AKT+ Farsø skole, Modtagerklasserne Farsø 
skole, Vestermarkskolen samt fællesudgifter. 
 
Fællesudgifter og indtægter omfatter:  
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Ny løn, tolkebistand, inklusionsmidler (regulering på specialklasseelever), enkeltmandsunder-
visning, Taskforce fra 1. august 2020 (jfr. Beslutning på Børne- og Familievalgsmøde den 31. 
marts 2020), julemærkehjem og sygehusundervisning, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete 
udgifter, sum til regulering af modtagerklasseelever, EUD8-9 og EUD10, Turboforløb, sum til 
støtte/praktisk hjælp, sum til Byrådsmøde for elevråd, pulje til understøttelse af kultur samt sum til 
indskolingsmodel. Hertil kommer betalinger til/fra kommuner (nettoindtægt på i alt ca. 5,8 mio. kr.).  
 
Til budget 2020 blev tilbud i Modtagerklasserne reduceret fra 2 år til 1 år jfr. BFrå-006 med virkning 
fra 1/8 2020. En besparelse på 290.000 kr. i 2019 og 700.000 kr. i 2021-2023.  Reduktionen er 
implementeret pr. 1/8 2020. 
  
Til budget 2020 blev der givet midler til ”Indskoling – højere kvalitet” BFdr-011 på 1,050 mio. kr. i 
2020 og 2,520 mio. kr. i 2021-23.  
 
Efter arbejdsgruppens anbefaling godkendte udvalget den 31. marts 2020, at 1 dansktime om 
ugen fra 0-3. klasse er der en dansklærer og en læsevejledere til stede i klassen/holdet, og i 1 
matematiktime er der en matematiklærer og en matematikvejleder til stede i klassen/holdet. 
Klassen deles i hold eller undervises med to lærere på klassen.  

Til budget 2021 er der givet yderligere midler til ”indskoling – højere kvalitet” BFdr-010 på 541.000 
kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022-24. 
 
Børne- og Familieudvalget har på møde den 3. november 2020 besluttet, at de ekstra midler skal 
bruges til 1 yderligere time i dansk med en lærer og en læsevejleder fra 0-3. klasse/hold.  

Dvs. at der fra 1/8-2021 gives ekstra tildeling til 2 dansk timer og 1 time i matematik med en lærer 
og en læsevejleder fra 0.-3. klasse/hold. 

Til budget 2021 er der givet midler til ”Byrådsmøde for elevråd” BFdr-001 på 75.000 kr. i 2021-
2024. 
 
Til budget 2021 er der givet midler til ”Pulje til understøttelse af kultur og samfundsundervisning” 
BFdr-004 på 500.000 kr. i 2021-2024. Puljen administreres af forvaltningen og giver mulighed for 
bustransport for alle klasser én gang om året til en ekskursion til Vesthimmerlands mange kultur- 
og samfundsrelaterede seværdigheder. Pr. skoleår forventes 100 klasser at benytte tilbuddet. 
 
Samlet budget på fællesudgifter er ca. 13 mio. kr. 
 
Tildelingsmodellen til skolerne er sammensat således: 
Folkeskolerne tildeles med 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 516.000 kr. 
 
I forbindelse med implementering af tildelingsmodellen 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: 
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1. Inklusionsmidlerne på 3.576 kr. pr. elev fastfryses til 2017 niveau. Pris og lønfremskriv-

ningen tilføres ”bufferpuljen” på specialklasseelever. I 2021 udgør beløbet 319.385 kr., 
som er tillagt ”bufferpuljen”.  
 
På Børne- og Familieudvalgets møde den 6. november 2018 blev det besluttet, at der fra 
budget 2020 igen sker fremskrivning af taksterne i specialklasserne og inklusionsmidlerne. 
Taksten på inklusion er i 2021 er 3.728 kr. pr. elev.  
 

2. Taksten pr. elev til specialklasserne fastfryses til 2017 niveau. Pris og lønfremskrivningen 
tilføres ”bufferpuljen” på specialklasseelever. I 2021 udgør beløbet 1.319.619 kr., som er 
tillagt ”bufferpuljen”. 
 
På Børne- og Familieudvalgets møde den 6. november 2018 blev det besluttet, at der fra 
budget 2020 igen sker fremskrivning af taksterne i specialklasserne og inklusionsmidlerne. 
Taksterne er fremskrevet til 2021.  
 

3. 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: 

o Ekskluderes eleven i 1. halvår (1/1 - 30/6) betales hele elevtaksten tilbage. 
o Ekskluderes eleven i 2. halvår (1/7 - 31/12) betales halvdelen af elevtaksten tilbage. 

 

”Bufferpuljen” til specialklasseelever er i 2021 3.639.004 kr. 
 
Af dette beløb fragår forlods finansiering af Taskforce fra 1. august 2021. Udgiften er 1.090.000 kr. 
pr. kalenderår jfr. beslutning på Børne- og Familieudvalgsmøde den 31. marts 2020. I 2021 er 
udgiften således 5/12-del af 1.090.000 kr. Fra 1. januar 2021 bliver skolerne trukket 10.000 kr. pr. 
elev, de sender i Taskforce for et ophold på 3-6 måneder.  
 

EUD 8-9 er et 3 årigt forsøg med start skoleåret 2020/2021 – 2022/2023 på Hornum skole. 
Der tildeles med almindelig tildeling pr. elev jævnfør tabel nedenfor til Hornum skole for elever i 
EUD. Hvis en elev overflyttes fra en skole til EUD tilbud, bliver skolen reguleret på somme måde 
som overgang til specialklasse, jfr. pkt. 3 ovenfor. 
 
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 i 2021 til 381 kr. pr. elev. I Budgetaftalen 2020 var der et ønske om tilbagerulning 
af besparelsen på 1,156 mio. kr. (BFdr-008). I Budgetaftalen 2020 blev der givet 500.000 kr. i 
tilbagerulning. Beløbet er indarbejdet i tildelingsmodellen i forhold til elevtal og svarer i 2021 til 165 
kr. pr. elev. 
 

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019 blev det besluttet at nedlægge Sprog-Læse 
klassen (SL) med udgangen af juli måned 2020. Midlerne der er afsat til SL skal fremadrettet 
bruges til en decentralisering af indsatsen på de enkelte skoler, i form af en særlig sprog-
læseindsats. 
 

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. juni 2019 blev det besluttet, at AKT og AKT+ fra 1. 
august 2019 ikke længere betegnes som et ”heldagstilbud”, men på samme vilkår som 
kommunens øvrige SFO tilbud i specialklasserne er et tilbud, hvor der er forældrebetaling.  
Det blev besluttet, at SFO tilbuddet i Generelle fra 1/8-19 ændres fra almen SFO til special SFO, 
og at taksten til Generelle stiger med 4.521 kr. 
 



141 
 

Den 30. januar 2019 indgik regeringen aftale om regulering af Folkeskolereformen. Fra skoleåret 
2019/20 betyder det blandt andet kortere skoledag og længere åbningstid i SFO. Ændringerne i 
timetallet er indregnet i tildelingen pr. elev nedenfor. 
 
Tildelingen pr. skole/elev ser således ud: 
 

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

Undervisning 31.106 37.430 39.775 

Drift pr. elev 2.500 2.500 2.500 

Inklusion 3.728 3.728 3.728 

Uddannelse og udvikling 712 712 712 

Ledelse 1.484 1.484 1.484 

Fordeling IT-klassen 129 129 129 

Besparelse i B19 (1,156 mio.)  -381 -381 -381 

Tilbagerulning B20 (0,5 mio.) 165 165 165 

Tildeling pr. elev i alt 39.443 45.767 48.112 

    

Grundbeløb pr. skole kr. 0. - 6. kl skole 0. - 9. kl. skole 

 Grundbeløb pr. skole 1.094.626 1.094.626 

 Ledelse 424.000 636.000 

 Grundbeløb i alt pr. skole 1.518.626 1.730.626 

 

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

 Pr. m2 pr. skole til drift  109 109 

 Rengøring og forbrugsudgifter faktisk udgift faktisk udgift 

 Klassekvotient u/17 – pr. skole 516.000 516.000  

 
 
Tildeling til ADHD, Generelle, AKT, AKT+ og K-klasserne tildeles i forhold til faktiske antal elever 
og reguleres månedsvis. Tildelingen har som nævnt ovenfor været fastfrosset i 2017-niveau. Men 
er fra budget 2020 igen fremskrevet. 
 
Tildelingen pr. specialklasseelev ser således ud: 
 

Tildeling pr. elev Kr.  

Generelle, Aars 154.440 

AKT, Aars og Løgstør 217.617 

ADHD, Farsø 178.694 

K-kl, Ranum 255.574 

AKT+, Farsø 274.742 

M-kl, Farsø 55.418 

 
 
Elevtallet pr. 5. september 2020 danner grundlag for skoleåret 2020/21 og svarer til kalenderåret 
2021. 
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Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler pr. 5/9 2020. 
 

Skole 
Antal 

klasser 
Almene 
elever 

AKT,     
AKT+ 

ADHD,      
K-kl 

M-kl., 
Generelle 

Elever i 
alt 

Toppedalskolen 10 205       212 

Farsø 23 532 10 27 5 589 

Gedsted 7 89       83 

Hornum 11 211       205 

Skole 
Antal 

klasser 
Almene 
elever 

AKT,     
AKT+ 

ADHD,      
K-kl 

M-kl., 
Generelle 

Elever i 
alt 

Løgstør 20 370 25     406 

Ranum 10 100   30   137 

Ullits 7 75       80 

Vestrup 7 82       68 

Vester Hornum 10 140       135 

Østermarkskolen 27 650       650 

Aalestrup 14 272 
 

    268 

Aars 21 515 29 
 

35 579 

I alt 167 3.241 64 57 40 3.402 

 
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. 
 

3.2.1.2 Skolefritidsordninger – SFO/LBO  

Omfatter udgifter til drift af 12 SFO/LBO’er, SFO2 på Gedsted Skole, søskenderabat, 
fripladstilskud, forældrebetaling, inklusionspulje, normeringsforskydninger samt betalinger til/fra 
kommuner. 
 
En heldagsplads i SFO udløser 1,85 personaletime pr. uge, eftermiddagsplads udløser 1,76 
personaletime pr. uge, mens en morgenplads udløser 0,65 personaletime pr. uge. En heldags-
plads i LBO udløser 5,42 time pr. uge pr. barn (3-5 år). 0-2 årige har stadig faktor 1,92, hvilket 
betyder, at de udløser 10,41 time pr. uge pr. barn. Udover tildelingen pr. barn, tildeles der midler til 
vikar med 3%, vikar længerevarende sygdom, AR/TR, leder TR, øget åbningstid til 53 timer og 
midler til ledelsestid udenfor normeringen i de 6 LBO’er.  
 
Der er regnet med en gennemsnitsløn på 440.331 kr. pr. fuldtidsstilling i både SFO og LBO.  
 
Taksten for SFO er steget lidt i forhold til 2020, idet Byrådet har besluttet, at taksten skal pris/ 
lønfremskrives. Det betyder, at prisen for heldagsmodul stiger til 1.354 kr. pr. måned (1.333 kr. pr. 
måned i 2020), eftermiddagsmodul stiger til 1.189 kr. pr. måned (1.171 kr. pr. måned i 2020) og 
morgenmodul stiger til 648 kr. pr. måned (638 kr. pr. måned i 2020). For alle 3 satser gælder det, 
at juli måned er betalingsfri. 
 
Taksterne for 0-5 årige fremgår under bemærkningerne til Daginstitutioner. 
  



143 
 

 
Budget 2021 er beregnet på baggrund af det forventede antal indskrevne børn og fremskrevet med 
de af Byrådet vedtagne pris- og lønfremskrivninger. Fordeling af børn og budget ses af tabellen 
nedenfor. Derudover er der budget til beskæftigelsesmaterialer, uddannelse og arbejdsskade-
forsikring, vikar samt bygningsdrift. 
 

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal 3-5 

årige 
Antal SFO-

børn 
Antal Mini-

SFO 

Ledelse 
uden for 

normering 
kr. 

SFO Farsø skole 5.586.691   161,42 17,67  

SFO Løgstør skole 2.662.696   103,33   

SFO Aalestrup skole 3.872.096   122,42 10,50  

SFO Aars Skole 6.054.266   198,16 14,50  

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal 3-5 

årige 
Antal SFO-

børn 
Antal Mini-

SFO 

Ledelse 
uden for 

normering 
kr. 

SFO Østermarkskolen 6.370.538   208,25 14,50  

SFO Hornum skole 1.501.450   58,67   

LBO V. Hornum skole 3.319.784  28,83 36,91  102.943 

LBO Ullits skole 3.637.059 4,42 23,08 39,58  102.943 

LBO Toppedalskolen 4.687.771  36,58 66,17  102.943 

LBO Ranum Skole 2.739.013 7,17 12,41 16,66  102.943 

LBO Gedsted skole 4.607.709 11,08 25,58 39,25  102.943 

LBO Vestrup skole 5.702.100 9,09 41,58 49,42  102.943 

I alt 50.741.173 31,76 168,06      1.100,24 57,17 617.658 

 

3.2.1.3 Vestermarkskolen 

Vestermarkskolen er i 2021 budgetteret til 41,17 helårselever (43,50 helårselever i budget 2020) 
med et udgiftsbudget på 16,980 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. SFO Vestermarkskolen er 
i 2021 budgetteret til 33,50 helårselever (33,50 helårsbørn i budget 2020) med et udgiftsbudget på 
4,745 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. Størstedelen af eleverne kommer fra 
Vesthimmerlands Kommune.  
 
Årstaksten er for skoledelen 410.446 kr. mod 400.707 kr. i 2020 og SFO 141.645 kr. mod 140.074 
kr. i 2020. Stigningen i taksten på skoledelen er højere end den almindelige lønfremskrivning. Det 
skyldes, at der er færre elever i 2021 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 2021. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2021 budgetteret med et provenu på overhead og forrentning på 1,768 mio. kr.  
 

3.2.2 Befordring af elever i grundskolen 

Samlet budget udgør 10,481 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet 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. 
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3.2.3 Bidrag til specialskoler 

Samlet budget udgør 21,851 mio. kr. i 2021. 
 
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 

 
2023 

Helårselever, skole  *52,33 43,25 43,58 42,42 42,42 42,42 

Skole, gns.pris kr. 380.017 390.953 400.464 394.604 394.604 394.604 

 
2018 2019 2020 2021 

 
2022 

 
2023 

Helårselever, SFO 29,58 28,83 30,42 26,83 26,83 26,83 

SFO, gns.pris kr. 133.713 137.605 140.400 142.044 142.044 142.044 

Interne skoler 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Interne skole, gns.pris kr. 304.734 302.951 325.000 325.000 325.000 325.000 

 
* 2018 var inkl. AKT+ elever. 
 
 

3.2.4 Bidrag til statslige og private skoler 

Samlet budget udgør 31,532 mio. kr. i 2021. 
 
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. 
 

  2018 2019 2020 2021 

Friskoleelever SFO, antal 189 216 182 169 

Friskoleelever SFO kr. 9.700 7.380 7.585 7.708 

Friskoleelever, antal 792 785 707 683 

Friskoleelever kr.  34.770 36.738 37.760 38.375 

Heraf Aalestrup Realskole, antal  175 187 180 173 

Driftsaftale Aalestrup Realskole kr. 22.800 18.772 20.891 23.275 

Note: Enhedspriserne er efter afløftning af 5% moms 
 
 

3.2.5 Efterskoler og ungdomskostskoler 

Samlet budget udgør 10,424 mio. kr. i 2021. 
 

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.  
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  2018 2019 2020 2021 

Efterskoleelever, antal 291 285 294 285 

Efterskoleelever, kr. 34.770 35.271 35.766 36.290 

Ekstratilskud, antal 20 20 20 20 

Ekstratilskud, kr. 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. 
 
 

3.2.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Samlet budget udgør 1,450 mio. kr. i 2021. 
 

Dækker udgifter til leje af Dr. Ingridhallerne i Farsø og V. Hornum Hallen samt driftstilskud til 
Vestrup Multicenter. 
 
 

3.2.7 Udviklingsafdelingen 

Samlet budget udgør 6,418 mio. kr. i 2021. 
 

Dækker udgifter til uddannelse på skoler, børnehaver og SFO/LBO, skolebibliotek løn til 3 
konsulentstillinger samt It i folkeskolen jf. vedtaget digitaliseringsstrategi. 
 
 

3.2.8 Tjenestemandspensioner 

Samlet budget udgør 214.440 kr. i 2021. 
 

Der betales pension til sygepensionerede tjenestemænd til de fylder 63½ år, hvorefter udgiftsfor-
pligtelsen overgår til Staten. Der betales børnepension, til sygepensionerede tjenestemænds børn, 
til de fylder 21 år. 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Antal helårspersoner 7,00 6,67 3,92 0,42 0 

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

 
 

3.2.9 Specialskoler 

3.2.9.1 Limfjordsskolen 

Limfjordsskolen er en institution, hvor udgiften modsvares af indtægter for salg af pladser.  
 
Limfjordsskolen tilbyder STU-uddannelsen med tilhørende bo-del. Der er budgetteret med 30 hel-
årselever, hvoraf størstedelen kommer fra andre kommuner. Tilbuddet er et 3-årigt bo- og under-
visningstilbud for unge udviklingshæmmede. Eleverne kan optages fra de er 16-25 år. 
 
Taksten på såvel bodel som STU stiger med 1,55% i forhold til 2020, svarende til pris- og 
lønfremskrivningen.  
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Limfjordsskolen har i 2021 et budget til STU på 7,257 mio. kr., inkl. overhead og afskrivning, mens 
bo-delen har et driftsbudget på 14,294 mio. kr. inkl. overhead og afskrivninger. Budgetterne er 
beregnet med udgangspunkt i 30 helårselever.  
 
Projektværkstedet har et budget på 0,469 mio. kr. inkl. overhead og afskrivning, som er beregnet 
med udgangspunkt i 3 helårselever.  
 

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

Projektværksted 

Årstakst 2021 i kr. 233.796 490.868 404.975 7.366 164.775 

Årstakst 2020 i kr. 230.227 483.376 398.794 7.254 162.260 

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 

 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2021. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2021 budgetteret med et overheadprovenu på 2,094 mio. kr.  
 

3.2.9.2 CKU Himmerland 

CKU Himmerland tilbyder STU-uddannelse i Arden. Der er budgetteret med 38 helårselever og et 
budget på 9,296 mio. kr. inkl. overhead i 2021. Årstaksten er faldet til 218.333 kr. mod 229.045 kr. i 
2020. Den reducerede pris skyldes dels forhandling med Mariagerfjord og Vesthimmerlands 
Kommuner, samt sikring af en attraktiv pris fremadrettet. CKU Himmerland tilbyder også 
kompenserende specialundervisning for voksne.  
 
Med ophør af den fælleskommunale finansieringsaftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecentret 
med udgangen af 2019, er der i stedet indgået samarbejdsaftale for Mariagerfjord Kommune, 
Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune med virkning fra 1. januar 2020.  
 
Samarbejdsaftalen løser det samlede specialiserede tilbud overfor borgere i målgruppen i de tre 
kommuner indenfor det kommunalt fastsatte kvalitetsniveau og gældende lovgivning, herunder 
specifikt overholdelse af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer for erhvervet hjerneskade.  
 
Samarbejdsaftalen bygger på fuld takstfinansiering, og alle tre kommuner forpligter sig til at købe 
ydelsen hos CKU, hvis de kan løfte opgaven. Serviceniveauet fremgår af ydelseskataloget. I en 
overgangsperiode på 2 år garanterer de tre kommuner for et mindstekøb på 4,2 mio. kr. om året. 
 
CKU Himmerland driver Asylskolen for voksne på Louns Alstrup Skole og i Asylcenter Holstebro 
som 2 selvstændige enheder. Her afregnes i forhold til det faktiske antal voksne. Udgiften 
finansieres af Asylcenter Vesthimmerland. 
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2021. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Det er igen i 2021 vanskeligt at beregne forventet overhead, idet kompenserende 
specialundervisning er overgået til fuld takstfinansiering. Forventningen er på et lidt lavere niveau 
end i 2020, nemlig godt 0,9 mio. kr.   
 

3.2.9.3 Betaling til specialskoler 

Samlet budget udgør 3,843 mio. kr. i 2021. 
 
Budgettet dækker køb af ydelser hos CKU Himmerland, udgifter til kørsel samt betaling til andre 
kommuner.  
 
Afregningsmodellen til CKU Himmerland er ændret med virkning fra 2020, hvor Rebild Kommune, 
Mariagerfjord Kommune som Vesthimmerlands Kommune er de primære ”kunder”.  
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Hvor der tidligere blev afregnet et fast beløb, afregnes der nu i forhold til henviste borgere/forløb. 
Vesthimmerlands Kommune har garanteret køb af forløb på mindst 2 mio. kr. i 2021. Udgiften 
forventes dog at blive på niveau fra tidligere år, nemlig godt 3 mio. kr.  
I budgettet indgår ligeledes 302.762 kr., som tidligere har været anvendt til objektiv finansiering 
samt 250.000 kr. til kørsel og 100.000 kr. til betalinger til andre kommuner. 
 

3.2.10 Ungdomsuddannelser 

Samlet udgift udgør 13,530 mio. kr. i 2021.  
 
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 2,250 mio. kr. til befordring.  
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

 Antal helårselever 45,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

 Gennemsnitspris kr.  245.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

 Befordring kr.  2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 

 
 

3.2.11 Specialundervisning i Regionale tilbud u/ 18 år 

Samlet budget udgør 302.762 kr. i 2021. 
 
Omfatter udgifter til 0-18 årige. Med udgangen af 2019 ophørte den fælles nordjyske finansierings-
aftale med Taleinstituttet/hjerne-skadecenter Nordjylland. Det betyder, at opgaven er hjemtaget og 
løses i Vesthimmerlands Kommune. Opgaven løses primært af CPP i Vesthimmerlands Kommune. 
Der er dog fortsat mulighed for at tilkøbe forløb hos Aalborg Kommune, som er driftsherre på 
Taleinstituttet/hjerneskade-centret. En del af budgettet vil blive brugt til efter-/videreuddannelse af 
de ansatte ved CPP. 
 
Budgettet skal ligeledes dække hjælpemidler til børn og unge under 18 år – efter indstilling fra CPP 
eller Børn i Bevægelse.  
 
 

3.2.12 Specialundervisning i Regionale tilbud o/ 18 år 

Samlet budget udgør 302.762 kr. i 2021. 
 
Omfatter udgifter til over 18-årige. Med udgangen af 2019 ophørte den fælles nordjyske finansie-
ringsaftale med Taleinstituttet/hjerne-skadecenter Nordjylland. Det betyder, at opgaven er 
hjemtaget og løses i Vesthimmerlands Kommune. Opgaven løses primært af CPP i 
Vesthimmerlands Kommune. Der er dog fortsat mulig-hed for at tilkøbe forløb hos Aalborg 
Kommune, som er driftsherre på Taleinstituttet/hjerneskade-centret. En del af budgettet vil blive 
brugt til efter-/videreuddannelse af de ansatte ved CPP. 
 
 

3.2.13 Asyl-centralt 

Der er budgetteret med en huslejeindtægt på 400.000 kr. for udlejning af Strandby Skole i 2021.  
 
  



148 
 

 

4. Politikområde – Dagtilbud 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 154.958 154.958 154.958 154.958 

41000 Staben, Børne- og Arbejds-   
 

    

           markedsforvaltningen  666 666 666 666 

41104 Staben - Dagtilbud 666 666 666 666 

44 Skole- og Dagtilbudsafdeling 154.293 154.293 154.293 154.293 

460 Dagtilbud 154.293 154.293 154.293 154.293 

46000 Fælles formål, dagtilbud 14.012 14.012 14.012 14.012 

46010 Dagplejen 32.120 32.120 32.120 32.120 

4602 Daginstitutioner 82.865 82.865 82.865 82.865 

46050 Tilskud til private institutioner 18.600 18.600 18.600 18.600 

46060 Særlige dagtilbud og klubber 6.696 6.696 6.696 6.696 

I alt 154.958 154.958 154.958 154.958 

 
 

4.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Konto 6 (central administration, herunder løn) er fra 2021 flyttet fra Økonomiudvalget til 
fagudvalgene. 
 
 

4.2 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 

4.2.1 Dagtilbud 

4.2.1.1 Fælles formål, dagtilbud 

Samlet budget udgør 14,012 mio. kr. i 2021. 
Omfatter udgifter til søskendetilskud til dagpleje, daginstitutioner og privat institutioner, pulje til flere 
børn i dagplejen, løn til konsulent, tilskud til forældre, der vælger privat pasning jf. §80 i 
Dagtilbudsloven samt udgifter og indtægter vedr. Fremskudt forældresamarbejde som finansieres 
af puljemidler. 
 
I 2021 er der budgetteret med tilskud til 127 helårsbørn i privat pasning §80 – 3 færre end i 2020. 
Tilskud pr. år er budgetteret med 68.000 kr. 
 
Søskendetilskud beregnes som procentuel andel af forældrebetalingen. For dagplejen er andelen 
1,19% (1,48% i 2020), for daginstitutioner 11,26% (10,57% i 2020) og privat institutioner 3,72% 
(4,14% i 2020). 
 

4.2.1.2 Dagplejen 

Samlet nettobudget udgør 32,120 mio. kr. i 2021. 
 
Omfatter løn til dagplejere og pædagoger, dagplejeleder, fripladstilskud, forældrebetaling, betaling 
til/fra kommuner samt øvrige driftsudgifter i dagplejen. 
 
Taksten er steget fra 2.706 kr. pr. måned i 2020 til 2.768 kr. pr. måned i 2021. Stigningen på 
2,29% er højere end lønfremskrivningen. Det skyldes, at der til budget 2021 er væsentlig færre 
børn til at dække de faste udgifter.  
  
Forældrebetalingsprocenten er uændret 24,58% i forhold til 2020.  
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Der er budgetteret med pasning af 320 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 2021 17,91% 
mod budgetteret 18,25% i 2020. 
 

 Udvikling i den kommunale dagpleje 2017 2018 2019 
2020 

(budget) 
2021 

(budget) 

 Antal helårsbørn 435 426 397 400 320 

 

4.2.1.3 Daginstitutioner 

Samlet nettobudget udgør 82,865 mio. kr. i 2020. 
 
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 2 specialbørnehave. 
 
Nu tildeles der 5,42 time pr. uge pr. barn (3-5 år). 0-2 årige har stadig faktor 1,92, hvilket betyder, 
at de udløser 10,406 time pr. uge pr. barn. Udover tildelingen pr. barn, tildeles der midler til vikar 
med 3%, vikar længerevarende sygdom, AR/TR, leder TR, Ny Løn, øget åbningstid til 55,5 time på 
4 daginstitutioner og øget åbningstid til 53 timer på de øvrige 8 daginstitutioner. Endelig tildeles der 
midler til ledelsestid udenfor normering.  
 
Der reguleres 6-8 gange årligt i forhold til faktisk enhedstal.  
 
I Budgetaftale 2021 er der afsat midler til ændret tildeling til børn i minigrupper med 500.000 kr. 
Det betyder, at der nu tildeles 10 timer pr. barn udover den almindelige tildeling på 5,42 time pr. 
uge til børn i Girafstuen Aalestrup børnehave og Gul stue Mejsevej Aars. Der er desuden afsat 
midler til servicelederfunktion i børnehaver/vuggestuer. Her tildeles der 41.667 kr. hver til de 12 
daginstitutioner. 
 

Udvikling takst dagtilbud 2020 2021 

 
Pris pr. måned, 

kr. 

Forældre-
betalings-

procent 

Pris pr. måned, 
kr. 

Forældre-
betalings-

procent 

Vuggestueplads, 0-2 år 3.040 23% 3.140 23% 

Vuggestueplads, 0-2 år 30 timer 2.006 23% 2.072 23% 

Børnehaveplads, 3-5 år 1.946 25% 2.045 25% 

Børnehaveplads, 3-5 år 30 timer 1.284 25% 1.350 25% 

                            Juli måned betalingsfri 

 
Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen. Der er i budget 2021 
regnet med 21,56% (22,60% i budget 2020). 
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Fakta om daginstitutioner budget 2021: 
 

  Budget kr. 
Antal 0-2 

årige 
Antal 3-5 

årige 

Ledelse udenfor 
normeringen,  

kr.  

Midler øget 
åbningstid, 

kr. 

Bh. Valhalla 4.698.737  59,75 102.943 131.554 

Bh. Kridthuset 4.750.462 4,17 48,50 154.415 126.118 

Bh. Troldehøjen 4.600.914  56,58 102.943 125.268 

Bh. Mejsevej 5.487.663  51,83 205.887 115.618 

Bh. Bakgården 6.415.084 12,42 57,66 102.943 182.766 

Lille Madsens Hus 11.888.800 24,75 101,17 205.887 332.291 

Hornum Bh. 3.392.148  44,08 102.943 98.536 

Bakkegårdens Bh. 5.368.994 12,00 39,50 154.415 332.291 

Bh. Sneglehuset 6.858.798 17,17 52,08 154.415 332.291 

Bh. Markvænget 8.749.261 24,75 63,25 205.887 247.964 

Aalestrup Børnehus 11.725.295 20,00 102,00 205.887 332.291 

Højgårdens Bh. 4.762.910 12,00 38,67 102.943 134.398 

I alt 78.699.066 127,26 715,07 1.801.507 2.491.387 

 
 
Blå Stue på Børnehaven. Mejsevej drives som en rammeaftaleinstitution under Styringsaftalen. 
Der er afsat budget til 10 helårsbørn. Den mellemkommunale betaling er steget til 432.540 kr. i 
2021 fra 426.130 kr. pr. år i 2020.  
 
Overheadprocenten er uændret 7% i 2021. Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som 
driftsherre. Der er i 2021 budgetteret med et overheadprovenu på 0,277 mio. kr.  
 
Der er ultimo 2019 startet specialbørnehave op på Hornum Børnehave, Lyseblå Stue. 
Ressourcetildelingen er den samme som til Blå Stue. Dog er Lyseblå Stue ikke omfatter af 
Styringsaftalen.  
 

4.2.1.4 Tilskud til private institutioner 

Samlet budget udgør 18,600 mio. kr. i 2021. En stigning på 0,517 mio. kr. i forhold til 2020.  
 
Omfatter tilskud til privat institutioner og betalinger til/fra kommuner. Tilskud til private institutioner 
er beregnet med udgangspunkt i udgift for tilsvarende kommunale tilbud.  
 
Budgettet er beregnet med udgangspunkt i 48 0-2 årige, 168 3-5 årige og 24 6-9 årige.  

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

   Antal helårsbørn 0-2 årige 55,58 47,91 48,00 48,00 48,00 

   Antal helårsbørn 3-5 årige 144,50 168,42 168,00 168,00 168,00 

   Antal helårsbørn 6-9 årige 26,34 24,16 24,00 24,00 24,00 

   

4.2.1.5 Særlige dagtilbud og klubber 

Samlet budget udgør 6,695 mio. kr. i 2021. En stigning på 1,680 mio. kr. i forhold til 2020. 
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Udgifter til betaling af børn på Blå Stue Mejsevej, Lyseblå Stue Hornum børnehave samt børn på 
specialbørnehaver i andre kommuner. Der er budgetteret med 9 børn på Blå Stue Mejsevej, 6 børn 
på Lyseblå Stue Hornum børnehave og 1 barn i anden kommune.  
 
Samlet en stigning på 4 børn i forhold til 2020. 
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Anlægsbudget 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 18.250 21.000 21.000 7.500 

644 Anlæg Skole- og Dagtilbud 18.250 21.000 21.000 7.500 

64410 Anlæg Skoler 17.000 20.000 20.000 6.500 

64405 Renovering Aalestrup Skole 8.500 9.000 0 0 

64406 Toppedalskolen 4.500 8.000 17.000 0 

64407 Nedrivning Toppedalskolen 0 0 0 3.500 

64409 Masterplan, skoler 2021 4.000 3.000 3.000 3.000 

64600 Anlæg Dagtilbud 1.250 1.000 1.000 1.000 

64605 Masterplan, dagtilbud 2021 1.250 1.000 1.000 1.000 

I alt 18.250 21.000 21.000 7.500 

 
 

5.1 Anlæg Skole- og Dagtilbud 

5.1.1 Anlæg Skoler 

5.1.1.1 Masterplan 2021 

Midlerne prioriteres af Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra administrationen i Børn Skole 
og Team Ejendom i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Der er i alt afsat 5,250 mio. kr. til formålet i 
2021. Der indstilles at disse projekter igangsættes i 2021: 
 

 Bh. Bakkegården, asfalt p-plads, nye toiletter, gulvvarme og nye lofter 

 Bh. Sneglehuset, forankring af tag 

 Bh. Mejsevej, udetoilet 

 Højgårdens Bh., gulvvarme 

 Østermarkskolen, NT-lokale 

 Aars Skole, elevtoiletter og vareelevator 

 V. Hornum Skole, musiklokale på skolen 

 Ullits Skole, ventilationsanlæg og lofter  

 Ekstern rådgivning og evt. AT-påbud 
 

5.1.1.2 Renovering Aalestrup skole 

Renovering af Aalestrup Skole og tilbygning med klasselokaler. Projektet var i udbud i 2019 og 
blev vundet af NCO Byg. Renoveringen kan holdes indenfor anlægssummen. 
 
Selve renoveringen startede primo 2020 og forventes afsluttet primo 2022. Projektet omfatter såvel 
renovering af eksisterende lokaler og tilbygning af nye klasselokaler til erstatning for den del af 
skolen, som kaldes ”den grå fløj”.  
 
I 2021 igangsættes arbejdet med tilbygning af nye klasselokaler.  
 
Der er i alt afsat 33 mio. kr. til projektet, heraf 8,5 mio. kr. i 2021. 
 

5.1.1.3 Toppedalskolen 

Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitektfirma Krogh Madsen er vedtaget som udgangspunkt for en 
samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej.  
 
Der er i alt afsat 30 mio. kr. til projektet, heraf 4,5 mio. kr. i 2021.  
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Ultimo 2020 sendes projektet i udbud, hvorefter der i februar/marts 2021 vælges rådgiver.  
Den nye fløj bliver udbudt i foråret 2021. Det første spadestik forventes taget i foråret 2022, og 
byggeriet forventes færdigt i januar 2023.  
 

5.1.1.4 Nedrivning Toppedalskolen 

Nedrivning af Toppedalskolens matrikel på Brøndumvej, når renovering af Toppedalskolen er 
færdig, se pkt. 5.1.1.3 
 

5.1.2 Anlæg Dagtilbud 

5.1.2.1 Masterplan Dagtilbud 2021 
Se bemærkninger under 5.1.1.1 Masterplan 2021. 
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156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



157 
 

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 2021 tildelt en nettobevilling på 66,3 mio. kr., der fordeler sig med 73,1 mio. kr. i 
udgifter og 6,7 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 Netto 

1 Faste tilskud 25.166 -48 25.118 

2 Øvrige kulturelle formål 45.158 -6.687 38.471 

3 Øvrig administration 2.740 0 2.740 

I alt  73.064 -6.735 66.329 

 
 
og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
 

 
 
 
Som beskrevet ovenfor er Kultur- og Fritidsudvalget opdelt i tre politikområder.  
 
Politikområde 1 - Faste tilskud:  
Området omhandler primært udbetaling af tilskud til haller, museer samt musikhuset ALFA mv.  
 
Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål: 
Består primært af Aars svømmehal, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteker, tilskud til 
kulturelle aktiviteter, folkeoplysende voksenundervisning samt folkeoplysende foreningsarbejde, 
udvikling af ydre- og landdistrikter, foreningsudvikling samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. 
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Politikområde 3 – Øvrig administration: 
Dækker primært administrationsomkostninger i forhold til opgaveløsningen for Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
Politikområderne er nærmere beskrevet i de følgende bemærkninger. 
 

Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

 Fremskrevet budget 65.933 68.361 68.306 68.306 

 Fordeling af art 4.0 – 4.9 puljen 26 26 26 26 

 Lovgivning 0 0 0 0 

 Tekniske korrektioner -192 -1.740 -2.004 8 

 Råderum -280 -280 -280 -280 

 Driftsønsker 842 842 842 842 

 I alt 66.329 67.209 66.890 68.902 
 
 + = merudgift/mindreindtægt 
 - = mindreudgift/merindtægt 

 
 

Effektmål 
Som en del af den årlige budgetproces og jævnfør Kommunens Økonomiske Politik for 
budgetperioden 2021-2024 skal hvert udvalg, indenfor de politiske fokusområder, arbejde med at 
definere 3 forslag til mål, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på. 
Målsætningerne, der kan være et eller flerårige, skal være tydelige i forhold til de resultater, man 
ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har med den baggrund arbejdet med målsætninger for 2021 på ud-
valgets område. Effektmålene er fastsat i tråd med den overordnede plan- og bæredygtigheds-
strategi og politiske fokuspunkter. 
 
For budgetperioden 2021-2024 har Kultur- og Fritidsudvalget defineret følgende effektmål: 
 

 Serviceeftersyn af tilskud til museer. 

 Samarbejde og synergier, er der nye muligheder og potentialer? 

 Flere skal motiveres til idræt og bevægelse. 

 1.500 flere medlemmer/deltagere i fritids- og foreningslivet i 2023. Svarende til en 
stigning på 10 % i forhold til seneste opgjort medlemstal i 2020. 

 Flere børn tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter. 

 1.000 flere børn deltager i et kulturelt tilbud i 2021. Svarende til en stigning på 15 % 
i forhold til Kulturnøgletjenestens deltagere i 2019. 
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1. Politikområde – Faste tilskud 
Budgettet for området udgør i alt 25,118 mio.kr. netto i 2021. Budgetoverslagsårene fordeler sig 
som følgende (netto): 
 
Budget 2022 – 24,997 mio. kr. 
Budget 2023 – 24,943 mio. kr. 
Budget 2024 – 24,943 mio. kr. 
 
Området er jf. budgetaftalen korrigeret med 162.000 kr. vedrørende Johannes V. Jensen museet til 
opnormering af lederstilling. Yderligere er området korrigeret med 10.000 kr. som følge af 
fordelingen af puljen 4.0-4.9.  
 
 
Nedenfor er vist budgetfordelingen for områderne under politikområde 1 - Faste tilskud. 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 25.118 24.997 24.943 24.943 

Kultur og Fritid 25.118 25.997 24.943 24.943 

Øvrige haller 15.577 15.577 15.522 15.522 

Museer 8.371 8.251 8.251 8.251 

Kimbrergarden 29 29 29 29 

Vesthimmerlands Musikhus ALFA 1.025 1.025 1.025 1.025 

Vesthimmerlands Kulturråd 115 115 115 115 

I alt 25.118 24.997 24.943 24.943 

 
 

1.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

1.1.1 Kultur og Fritid 

1.1.1.1 Øvrige Haller 

Budgettet vedrører tilskud til de selvejende haller og udgør i alt 15,577 mio. kr. netto for 2021.  
Området er korrigeret med 10.000 kr. som følge af fordeling af puljen 4.0-4.9. 
 
Budgettet er fordelt med driftstilskud til 16 selvejende institutioner, serviceringstilskud til 5 
selvejende institutioner samt indgået lejeaftale med Landal Rønbjerg om brug af svømmehallen i 
Rønbjerg. 
 
Budgetfordelingen af tilskud til de selvejende haller samt lejeaftale med Landal Rønbjerg er fordelt 
som nedenstående for budget 2021: 
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Nedenfor er budgettet for 2021 opgjort som en fordeling af driftstilskud, servicering af lån samt 
lejeaftalen med Landal Rønbjerg. Lejeaftalen med Landal Rønbjerg fremgår nedenfor med 
betegnelsen ”Brugsaftaler” og betegnelsen ”Driftstilskud friluftsbad” vedrører friluftsbadet i 
Aalestrup: 
 
 

 
 
 

1.1.1.2 Museer 

Til museer er der afsat et samlet budget på 8,371 mio. kr. Beløbet er afsat primært til udbetaling af 
driftstilskud. Resterende budget er afsat til forsikringer. 
 

Budgetfordelingen for tilskud til selvejende institutioner for 2021 
Haller - Fælles

Bakkeskolehallen

Blære Multihus

Dr. Ingrid Hallerne

Gedsted Hallen

Gundersted Multihus (Klubhus)

Hvalpsund Hallen

Idrætscenter Østermarken

Lanternen, Løgstør

Overlade Kulturcenter

Ranum Multikulturhus

Strandby Hallen

Ullits Minihal

Vegger Idræts- og Kulturhus

Vestrup Minihal

Østhallen Simested

Aalestrup Idrætscenter og friluftsbad

Rønbjerg Svømmehal

Tilskudsbudget til selvejende inst. for 2021 opdelt på tilskydstyper 

Driftstilskud haller

Driftstilskud friluftsbad

Servicering af lån

Brugsaftaler
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I forbindelse med Budgetaftalen 2021 blev Johannes V. Jensen museet tilført 162.000 kr. netto til 
opnormering af lederstillingen fra 18,5 timer til 30 timer. 
 
Budgetfordelingen af driftstilskud til museer for 2021 fremgår af nedenstående: 
 
 

 
 
 
Området indgår bl.a. som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets opsatte effektmål for 2021-2024. 
Hvor der ønskes serviceeftersyn af tilskud til museer, herunder samarbejder og synergier - om der 
er nye muligheder og potentialer for samarbejde og optimering. 
 

1.1.1.3 Kimbrergarden 

Området omhandler tilskud til Kimbergarden. Budgettet for 2021 udgør i alt 0,029 mio. kr.  
 
Kimbrergarden som holder til i Aars består af gardister i aldersgruppen 8 - 40 + årige.  
 

1.1.1.4 Vesthimmerlands Musikhus ALFA 

I budget 2021 er der afsat 1,025 mio. kr. i tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA.  
 
Vesthimmerlands Musikhus ALFA i Aars byder på musik- og kulturoplevelser, musikundervisning 
og foreningsliv. Arrangementerne spreder sig over en mangfoldighed af genre og spænder fra 
lokale amatørkoncerter til professionelle udøvende fra den absolutte elite. Arrangementer sker 
blandt andet i samarbejde med lokale foreninger og eksterne arrangører. 
 

1.1.1.5 Vesthimmerlands Kulturråd 

I 2021 er der afsat et budget til udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Kulturråd på 0,115 mio. kr.  
 
Vesthimmerlands Kulturråd uddeler i henhold til rådets retningslinjer midler til lokale projektholdere, 
der ansøger om støtte til nye initiativer i det kulturelle foreningsliv i Vesthimmerland.  
 
Der kan ifølge retningslinjerne ikke gives tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd og Kultur- og 
fritidsudvalget til samme aktivitet. 
  

Budgetfordelingen for tilskud til museer for 2021 

Danmarks Cykelmuseum

Himmerlands Kunstmuseum

Johannes V. Jensens Museum

Limfjordsmuseet

Museumscenter Aars

Nutidsmuseum

Stenaldercentret Ertebølle
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2. Politikområde – Øvrige kulturelle formål 
Budgettet for området udgør i alt 38,471 mio. kr. netto i 2021. Budgetoverslagsårene fordeler sig 
som følgende (netto):  
 
B 2022 – 39,471 mio. kr. 
B 2023 – 39,207 mio. kr. 
B 2024 – 41,219 mio. kr. 
 
Det samlede budget er jf. Budgetaftalen 2021 tilført 0,400 mio. kr. netto. Yderligere er området 
korrigeret med -0,169 mio. kr. henført til tekniske korrektioner, herunder fordelingen af art 4.0 – 4.9 
puljen samt rengøringsbudgetter. 
 
Nedenfor er vist budgetfordelingen for områderne under Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål. 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 38.471 39.471 39.207 41.219 

37 Kultur og Fritid 38.471 39.471 39.207 41.219 

Knabergården 542 542 542 542 

Kommunale haller 6.076 6.340 6.076 8.088 

Folkebiblioteker  12.902 13.102 13.102 13.102 

Kulturskolen Vesthimmerland 4.384 4.384 4.384 4.384 

Andre kulturelle formål 1.203 1.203 1.203 1.203 

Fritidsrådet 11.495 11.495 11.495 11.495 

Fritid – samarbejder/udvikling 805 805 805 805 

Landdistrikter – samarbejder/udvikling 623 623 623 623 

Frivilligt socialt arbejde 978 978 978 978 

Kulturaftalen 2017-2020 – BUT -537 0 0 0 

I alt 38.471 39.471 39.207 41.219 

 
 

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 0,542 mio. kr. netto i 
2021.  
 
Budgettet for 2021 er jf. Budgetaftalen 2021 reduceret med 0,280 mio. kr. som en del af drøftel-
serne i forbindelse med forskellige scenarier for Knabergårdens fremtidige brug. Reduktionen 
vedrører driftslederfunktionen samt rengøringsområdet på baggrund af ny rengøringsopmåling. 
Samtidig arbejdes der videre med en ændring i kantinefunktionen i samarbejde med Rådhusets 
centrale kantine med den begrundelse, at den kommunale kursusvirksomhed er den langt største 
bruger af kursusfaciliteterne på Knabergården. 
 
Knabergården anvendes til aktiviteter såsom Lokalhistorisk Arkiv - Aalestrup, Aalestrup Bibliotek 
herunder, borgerservice, turistinformation samt Knaberscenen, hvor den primære bruger er Bio 
Aalestrup. Derudover administration, sygepleje samt lokale foreninger og kursusaktivitet for 
kommunen. 
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2.1.1.2 Kommunale 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 3,830 mio. kr. netto. Budgettet er tillagt 4.400 kr. 
vedrørende justering af udgifter til rengøringsenheden. 
 
Til uforudsete ekstraordinære vedligeholdelser generelt er der afsat 0,128 mio. kr. i 2021. 
 
Som tilskud til ekstraordinært og planlagt vedligeholdelse i selvejende institutioner og kommunale 
haller, er der afsat i alt 6,076 mio. kr. netto i 2021 stigende til henholdsvis 6,340 mio. kr. i 2022, 
6,076 mio. kr. i 2023 og 8,088 mio. kr. 2024. 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2021 godkendte Byrådet en udskydelse af afsat driftsbudget 
vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland. Afsat driftsbudget vedrørende Svømmecenter 
Vesthimmerland er dermed korrigeret med 2,118 mio. kr. fra 2022 til 2023. Skønnede merudgifter i 
forbindelse med byggeriet på i alt 4,5 mio. kr. finansieres af afsat driftsbudget i 2021 og 2022 med 
henholdvis 2,118 mio. kr. og 2,382 mio. kr. 
 
Yderligere bemærkninger til området kan ses under anlæg, Svømmecenter Vesthimmerland. 
 

2.1.1.3 Folkebiblioteker 

Budgettet til drift af Vesthimmerlands biblioteksvæsen udgør i alt 12,902 mio. kr. netto i 2021. 
Budgettet er tillagt 26.600 kr. som følge af justering af udgifter til rengøringsenheden samt puljen 
4.0-4.9. Samtidig er budgettet korrigeret med -0,200 mio. kr. som indtægt vedrørende projekt 
Læselyst. Indtægten modtages i 2021 som følge af Vesthimmerlands Kommunes tilsagn om tilskud 
fra Slots- og Kulturstyrelsen.  
 
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. 
Herudover er der 3 bogcaféer, der er placeret i Gedsted, Hvalpsund og Ranum, disse drives i 
samarbejde med lokale frivillige borgere. 
 
Udlån samt besøg i perioden 2016-2020: 
Nedenfor er vist udviklingen af udlån af fysiske og digitale materialer de seneste 5 år. 2020 er 
opgjort til og med oktober måned. 
 
Generelt er der sket en opbremsning/tilbagegang i udlånet af de fysiske materialer, mens udlånet 
af de digitale materialer stiger markant over år. 2020 er ekstraordinær som følge af den totale 
lukning af bibliotekerne i perioden 12. marts – 18. maj, samt den delvise lukning af bibliotekerne i 
perioden 18. maj – 29. juni grundet corona. En sammenligning med samme periode i 2019 viser et 
fald i det samlede antal udlån på i alt 22.496 fra 2019 til 2020 og samtidig en stigning på 54 % af 
de digitale udlån. 
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Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal de seneste 5 år. År 2020 er opgjort i perioden 
januar til og med oktober. Besøgstallene er samlet set stabile med ca. 250.000 årlige besøg i alt. 
År 2020 er ekstraordinær lav, som følge af nedlukning i forbindelse med corona situationen. Til 
sammenligning er besøgstallene faldet med ca. 80.000 besøg i samme periode fra 2019 til 2020. 
 
 

 
 
 

2.1.1.4 Kulturskolen Vesthimmerland 

Budgettet til drift af Vesthimmerlands Kulturskole udgør i alt 4,384 mio. kr. netto i 2021.  
 
Vesthimmerlands Kulturskole underviser indenfor musik, billedkunst og drama. Vesthimmerlands 
Kulturskole vil være i øjenhøjde med sine brugere – de vil nå ud til alle med de rette tilbud. 
 
Kulturskolen Vesthimmerland underviser på de fleste skoler i Vesthimmerland og i 
Vesthimmerlands Musikhus, ALFA. 
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Nedenfor ses udviklingen i elevtal for Kulturskolen pr. skoleår: 
 
 

 
 
 
Cpr-elever viser antallet af unikke elever tilknyttet Kulturskolen over år. Antallet af aktivitetselever 
viser antallet af elever tilknyttet de aktiviteter Vesthimmerlands Kulturskole udbyder i de enkelte år. 
Aktivitetselever er dermed cpr-elever, der kan gå til mere end én aktivitet i løbet af skoleåret. 
 
Tidligere registrerede Kulturskolen elever i den understøttende undervisning. I stedet er der 
indgået samarbejdsaftaler med skolerne, hvor begge parter samarbejder om undervisning og 
udgifter. 
 
Det betyder, at de elever, Kulturskolen har i disse samarbejder, både er registreret med CPR og 
aktivitet hos Kulturskolen. 
 
Af grafen ses en udvikling i antallet af aktivitetselever fra skoleåret 2018/2109 til 2019/2020, men 
samtidig en stagnation i antallet af cpr-elever. Begge udviklinger kan være et udtryk for tendenser i 
de enkelte år. I samme periode ses antallet af børnehaveelever faldende. Nedgangen formodes at 
relatere sig til KunstGødningsprojektet, som Vesthimmerlands kommune var en del af i sæson 
2019/2020. Projektet tilbød målrettede kunst- og læringsforløb til daginstitutionerne, som var gratis. 
Derudover fornemmes en nedprioritering af Kulturskolens tilbud blandt daginstitutioner, idet deres 
fokus er på de opgaver, de i øvrigt skal løse.  
 
Kulturskolen har generelt kontakt til mange flere brugere, end der er opgjort i grafen. 
 
Af den grund kan bemærkes at Kulturskolens landsorganisation, DMK, i samarbejde med 
Kulturministeren er i gang med at udarbejde nye retningslinjer for afrapportering af elevtal og 
brugersnitflader.  
 

2.1.1.5 Andre kulturelle formål 

Til kulturelle formål er der i alt afsat 1,203 mio. kr. i budget 2021. Området er tildelt 0,250 mio. kr. i 
forbindelse med Budgetaftalen 2021 til indsatser fra Kulturpolitikkens handleplan. 
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Nedenfor er vist fordelingen af budgettet for andre kulturelle formål i 2021: 
 

 
 
 
Kulturpuljen er afsat med 0,278 mio. kr., der 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 Kulturrådets pulje og kan søges for beløb på 10.001 kr. og derover. Der kan ikke 
modtages støtte til arrangementer fra flere kulturelle puljer til samme aktivitet. 
 
Til afholdelse af den fjerde udgave af Kulturugen Aha! er der afsat budget på 200.000 kr. 
Åbningsarrangementet i 2021 forventes afholdt i samarbejde med virksomheder i Aalestrup.  
 
Som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for 2020 er der udarbejdet en Kulturpolitik, 
hvortil der i forbindelse med Budgetaftalen 2021 blev afsat 0,250 mio. kr. til implementering af 
indsatsområder, primært til etablering af en kulturel rygsæk til børn i Vesthimmerlands kommune. 
Indsatsområderne er i tråd med Kultur- og fritidsudvalgets effektmål for 2021 om, at flere børn 
tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter.  
 
Til udgivelse af Kulturbladet – KulturThit - 4 gange årligt er der afsat 148.000 kr. netto. 
 
Til teatervirksomhed i Vesthimmerlands Kommune er der afsat et budget på ca. 60.000 kr. netto i 
2021. Budgettet er hidtil blevet anvendt til børneteater på skolerne efter en model, der sikrer, at 
alle børn i de kommunale skoler hvert tredje år får mulighed for at opleve en teaterforestilling. Som 
udløber af Kulturpolitikken og Budgetaftalen 2021, er det naturligt at tænke koordinering af 
teaterordningen ind i forhold til øvrige aktiviteter i Kulturel rygsæk.  
 
Indenfor det resterende budget på ca. 267.000 kr. afholdes bl.a. udgifter til lokalhistoriske 
foreninger, KulturNøglen, Nyrup Husflidsskole samt Kulturaftalen Nordjylland.  
 

2.1.1.6 Fritidsrådet 

Det samlede budget for området udgør i alt 11,495 mio. kr. netto for 2021 og dækker følgende 
områder: 
 

Budgetfordelingen til andre kulturelle formål for 2021 
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2.1.1.6.1 Voksenundervisning 

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning for 2021 udgør i alt 0,657 mio. kr. netto. Budgettet 
dækker tilskud til aftenskoler under Folkeoplysningsloven. 
Ifølge folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til folkeoplysende voksenundervisning. 
Beløbet indebærer tilskud til foreningernes lønudgifter og mellemkommunale udgifter og indtægter. 
Tilskuddet udbetales efter regelsættet ”Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenunder-
visning”. 
 

2.1.1.6.2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Området indeholder tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og er nærmere beskrevet i det 
følgende. Tilskud til foreninger samt lokaletilskud udbetales efter ”Tilskudsordning for det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde”.  
 
Det samlede budget for området udgør i alt 10,396 mio. kr. Området blev tilført 0,250 mio.kr. i 
forbindelse med budgetaftalen for 2020 til nærmere udfasning af 25 års reglen. I budgetaftalen for 
2021 blev bemærket, at såfremt der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets afsatte midler til 
Fritidsrådet er ledige midler, udfases 25-års reglen i 2021. 
 
Området er ligeledes omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2021 i forhold til, 
at flere skal motiveres til idræt og bevægelse. 
 
I 2021 er der afsat budget på 2,229 mio. kr. omfattende medlemstilskud til foreninger under 
Folkeoplysningsloven, yderligere er der afsat midler til en udviklingspulje på 0,074 mio. kr. 
 
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. 
 
Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år i perioden 2016-2020. Tallene beror på 
indberetninger fra de folkeoplysende foreninger. Antallet for 2018 skal tages med forbehold. 
 

 
 
Der ses udsving i antallet af medlemmer over år, hvilket kan skyldes flere faktorer. I antallet af 
medlemmer under 25 år ses en reel nedgang i antallet, som også bør ses i relation til en 
befolkningsnedgang for aldersgruppen. 
 
Nedenfor er vist udviklingen i antallet af 25+ årige for samme periode. 
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Bag den negative medlemsudvikling ses der en stigende tendens hos flere og flere foreninger til 
ikke at indberette deres medlemmer over 25 år. Særligt hvis foreningerne har meget få eller slet 
ingen medlemmer under 25 år.  
 
Foreningerne er ikke forpligtiget til at indberette deres medlemmer, og medlemsindberetningen 
beror udelukkende på et økonomisk incitament hos foreningen. Foreningen har ikke tidligere haft 
et økonomisk incitament til at indberette medlemmer over 25 år efter daværende gældende regler. 
Fritidsrådet vurderer for nuværende en ny tilskudsmodel til fordeling af medlemstilskud ud fra et 
folkesundhedsperspektiv. 
 
Det samlede antal medlemmer for 2020 udgør 15.413. Hvilket er et fald fra 2019 på i alt 922 
medlemmer. 
 
Lokaletilskud til foreninger udbetales, som nævnt, efter ”Tilskudsordning for det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde”. Lokaletilskud ydes til godkendte foreninger til haller, lokaler og 
lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter. 
 
Det afsatte budget til lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven udgør for 2021 i alt 
7,902 mio. kr. netto. 
 
Yderligere er der afsat budget til materialetilskud på ca. 0,101 mio. kr. samt budget til 
forsikringsudgifter. 
 
Budgettet vedrørende tilskud til mål- og net udgør ca. 0,064 mio. kr. netto for 2021. 
 
Generelt for området arbejdes der fortsat med anbefalinger fra BDO analyse udarbejdet for 
området i efteråret 2018. 
 
Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger: 
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I 2019 var der 126 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Antallet er 
uændret i 2020 - faldet lidt i forhold til årene før. Nedgangen skyldes primært nedlagte 
folkeoplysende foreninger. 
 

2.1.1.6.3 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
Budgettet for området udgør i alt 0,443 mio. kr. og er fordelt på følgende områder: 
 
Fritidsrådets egne initiativer herunder afsatte midler som konsekvens af ændring af folkeoplys-
ningsloven, udgifter til Fritidspris-festen samt drift af lokalebooking systemet. Samlet udgør 
budgettet for områderne 0,234 mio. kr. 
 
Yderligere er der afsat midler til fritidspas-ordningen. med i alt 0,209 mio. kr. i 2021. Fritidspas 
ordningen giver børn og unge fra gråzonefamilier mulighed for at få økonomisk tilskud til en ønsket 
fritidsaktivitet. Området var en del af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2020-2023 
med målet om, at flere børn skal bruge fritidspas. 
 
Administration af nøglekort til Byens hus indgår som en del af området. Udgifter og indtægter hertil 
afsættes som projekt midler, idet midlerne går på tværs af år. Der er dermed endnu ikke afsat 
budget hertil. 
 
Området Fritidsrådet kan fra Budgetaftalen 2018 betragtes som institution med overførselsret. 
 
 

2.1.1.7 Fritid – samarbejder/udvikling 

Det samlede budget for området udgør i alt 0,805 mio. kr. netto i 2021 og er fordelt på områderne: 
 

2.1.1.7.1 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 0,375 kr. netto. 
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2.1.1.7.2 Bevæg dig for livet - Senior 

Som en del af budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler på i alt 0,430 mio. kr. til opretholdelse af 
projekt ”Bevæg Dig For Livet”.  Projekt Bevæg Dig For Livet – Senior var oprindeligt et tværgående 
projekt, med partnerskabsaftale mellem Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, DGI, DIF og 
DAI. Projektet var på landsplan støttet af Nordea-fonden, TrygFonden, DIF, DAI og DGI. Projektet 
var forankret med projektleder i Kultur og Fritid. 
 
Funktionen er tværgående med mange samarbejdsrelationer på tværs af Sundheds- og 
Kulturforvaltningen. Bevæg dig for livet funktionen er afsat med 380.000 kr. til løn og 50.000 kr. til 
aktiviteter. 
 
Begge områder under Fritid – samarbejder/udvikling er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets 
effektmål for perioden 2021 i forhold til at flere skal motiveres til idræt og bevægelse. 
 

2.1.1.8 Landdistrikter – samarbejder/udvikling 

Det samlede budget til området udgør i alt 0,623 mio. kr. netto i 2021 og er fordelt som følgende: 
 

2.1.1.8.1 Landsbyudvalg 

Til udvikling af yder- og landdistrikter er der afsat 0,297 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. Landsbyudvalget arbejder årligt med 
afsæt i deres fastsatte indsatsområder. Indsatsområder for budgetåret fastsættes endeligt i 
Byrådet forinden årets start. 
 
Midler vedrørende Landsbyudvalget dækker hovedsagelig grundtilskud til foreninger, afholdelse af 
landsbyernes årsmøde og medlemskab ved Landdistrikternes Fællesråd. 
 

2.1.1.8.2 Landdistriktskoordinator, LAG 

Der er indgået aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og den lokale aktionsgruppe LAG 
Jammerbugt-Vesthimmerland, om ansættelse at LAG-konsulenten ved Vesthimmerlands 
Kommune. Området er budgetteret med lønudgift og tilsvarende indtægt vedrørende LAG-
konsulent, idet udgiften refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland. 
 

2.1.1.8.3 Landsbycoach 

Området vedrører Landsbycoach funktionen til større fokus omkring landdistrikterne.  
 
Området er fordelt med lønmidler samt midler til aktiviteter i form af støtte til nye fælles initiativer i 
landdistrikterne. Det samlede budget for 2021 udgør i alt 0,322 mio. kr. 
 

2.1.1.9 Frivilligt socialt arbejde 

Det samlede budget for området udgør i alt 0,978 mio. kr. netto og er fordelt som følgende: 
 

2.1.1.9.1 Tilskud til frivilligt arbejde 

Området vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler). Budgettet til området for 2021 
udgør i alt 0,713 mio. kr.  
 
Beløb udbetales på baggrund af ansøgninger og i henhold til retningslinjer for området. 
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2.1.1.9.2 Tilskud til pensionistforeninger 

Området vedrører tilskud til pensionistforeninger – budgettet for 2021 udgør i alt 0,265 mio. kr.  
 
Årligt udbetales tilskud på baggrund af kriterier for pensionistforeningerne i kommunen. Derudover 
ydes bidrag til afholdelse af den årlige Forårsfest. 
 

2.1.1.10 Kulturaftalen 2017-2020 – Børn, Unge og Talent 

2.1.1.10.1 Projekt KunstGødning 

Vesthimmerlands kommune modtog i marts måned 2019 tilsagn fra Kulturministeriet om tilskud på 
529.400 kr. fra ”Puljen til en tidlig kulturstart” til projekt KunstGødning. Projektperioden løb fra den 
1. april 2019 til den 31. december 2020, hvor tilskuddet udbetales i 2021. 
 
Projektet skal bidrage til at: 
 

 Øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud. 

 Skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud. 

 Udvikle nye og udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og 
kultur i dagtilbud. 
 

Projektet blev forankret under KulturKANten 2017-2020. I budget 2021 er der afsat en indtægt på 
ca. 0,530 mio. kr. 
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3. Øvrig administration 
 
Budgettet for området udgår i alt 2,740 mio. kr. netto i budget 2021. Området er nyt fra budget 
2021 som følge af beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 vedrørende fremtidig 
styring af administrationsomkostninger. Med bemærkningen om at de administrative medarbejdere 
på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på de respektive fagudvalg. 
 
Nedenfor er vist budgetfordelingen for områderne under Politikområde 3 - Øvrig administration. 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundheds- og Kulturforvaltning 2.740 2.740 2.740 2.740 

37 Kultur og Fritid 2.740 2.740 2.740 2.740 

Fælles konto 06 - Øvrig adm. 2.730 2.730 2.730 2.730 

Erhvervsudvikling 10 10 10 10 

I alt 2.740 2.740 2.740 2.740 

 
 

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

3.1.1 Kultur og fritid 

3.1.1.1 Fælles konto 6 – Øvrig administration 

På området er der afsat budget med i alt 2,740 mio. kr. netto i 2021. Budgettet er korriget med 
7.000 kr. vedrørende udmøntning af besparelse på ØK budget i 2020. Budgettet dækker 
lønudgifter til medarbejdere i Kultur- og Fritidsafdelingen samt udgifter til kompetenceudvikling, 
mobiltelefoner, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur, diverse abonnementer, møder, udgifter til 
konsulentydelser samt tjenestemandspension. 
 

3.1.1.2 Erhvervsudvikling  

I budget 2021 er der afsat ca. 10.000 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 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning 13.135 21.500 37.497 3.500 

63700 Anlæg-Kultur og Fritid 13.135 21.500 37.497 3.500 

Svømmecenter Vesthimmerland, Aars 10.000 15.000 30.000 0 

Landsbyudvalget – projektmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 

Vedligehold af haller – 2021 500 500 500 500 

IT-udstyr på folkebiblioteker 850 0 0 0 

Aalestrup IC, friluftsbad mv. 250 5.000 5.997 0 

Stenaldercentret - parkering mv. 71 0 0 0 

Johannes V. Jensen Museet  73 0 0 0 

Udv.proj. Verdensarv UNESCO 191 0 0 0 

Knabergården – for-projektering 200 0 0 0 

Naturrum Kimbrerhøjen 0 0 0 2.000 

I alt 13.135 21.500 37.497 3.500 

 
 

4.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen 

4.1.1 Kultur og Fritid 

4.1.1.1 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. Ved budgetaftalen for 
2019 blev projektet udskudt, da der ikke var 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 viste, at driften ikke kunne overholde de 4 mio. kr., så projektet blev nedsat til 
en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Rammen kan dog 
udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne. 
 
Samlet set blev der fra kommunen givet 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti 
til projektet. Vedrørende fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån. For at sikre det 
videre arbejde med projektet blev der afsat 15 mio. kr. til projektet i 2019. Af de 15 mio. kr. kan der 
anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering. 
 
I forbindelse med budget 2020 blev der afsat følgende rådighedsbeløb til projektet: 
 
Budget 2021 – 10,0 mio. kr. 
Budget 2022 – 15,0 mio. kr. 
Budget 2023 – 30,0 mio. kr.  
 

4.1.1.2 Landsbyudvalget – projektmidler – 2020 

Til fremme af projekter i landsbyerne er der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som 
rådighedsbeløb. Ved budgetaftalen for 2021 er der til budget 2021 og overslagsårene afsat 1,0 
mio. kr. 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. 
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4.1.1.3 Vedligehold af haller 2020 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der afsat 0,500 mio. kr. som rådighedsbeløb til vedligeholdelse af haller i 
2021. Beløbet på 0,500 mio. kr. er ligeledes afsat for hvert af overslagsårene. 
 
I 2020 blev der udarbejdet nye tilstandsrapporter for de selvejende haller. Det er disse rapporter, 
som danner grundlag for anvendelse af puljen til vedligeholdelse af haller. 
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.4 IT-udstyr på folkebiblioteker 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i budget 2021 afsat 0,850 mio. kr. i rådighedsbeløb til It-udstyr på 
folkebiblioteker. 
 
Vesthimmerlands Biblioteker har indført en udvidet, selvbetjent adgang til biblioteket. Udstyret er 
løbende vedligeholdt af biblioteket, men det er nu så forældet og slidt, at det ikke længere er 
muligt. En del af udstyret lever ikke til fulde op til aktuelle lovkrav vedrørende GDPR.  
 
It udstyret er fagspecifikt og består bl.a. af adgangskontrol, selvbetjeningsautomater, tyverisikring, 
overvågning samt infoskærme.  
 
Adgangskontrol er en forudsætning for selvbetjening på bibliotekerne, uden adgangskontrol er det 
ikke muligt at have åbent uden betjening. Kontrolpaneler er ved at være opslidte.  
 
Selvbetjeningsautomaterne er en forudsætning for at brugerne kan låne og aflevere materialer i 
den selvbetjente åbningstid. Både hardware- og softwaredelen er væsentlig forældet. Udskiftning 
af specialindbyggede PC’er vil medføre køb af RFID controllere mm. Maskinerne benytter pt 
Windows 7, som ikke længere sikkerhedsopdateres, hvilket har betydning for GDPR lovgivningen.  
 
Tyverisikringen er ”gates”, man kender fra butikker. Softwareløsningen til dem er desværre ustabil 
og gates‘ene indeholder desuden besøgstællere, der desværre er ret upræcise. Derudover er 
overvågningskameraer ældre modeller, som ifølge kommunens informationssikkerhedskonsulenter 
ikke er sikre nok.  
 
Infoskærme anvendes til at informere om bibliotekernes tilbud, lige som de giver liv i biblioteket 
(bevægelse og lys). Det er tidsmæssig den billigste løsning, set i forhold til f.eks. trykte plakater. 
Uden skærmene vil der skulle findes andre løsninger, der tidsmæssigt vil være mere 
omkostningstunge end nye og bedre skærme. De opsatte infoskærme, er almindelige TV, der ikke 
er bygget til at stå tændt fra klokken 7 til 22.  
 
For at sikre en optimal drift er det vigtigt at investere i en samlet løsning, som består af 3 dele:  
 

1. Adgangskontrol inklusive kontrolbokse, gates og overvågningskameraer. 
2. Selvbetjeningsautomater inklusive opgradering af RFID teknologi i skranker. 
3. Informationsskærme til brug for bibliotekets brugere. 

 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.5 Aalestrup IC, friluftsbad mv. 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i budget 2021 afsat rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr., 5,0 mio. kr. i 
2022 og 5,997 mio. kr. i 2023. 
 
Aalestrup Idrætscenter ønsker at udvikle friluftsbadet med bæredygtig svømmesø, vinterbadnings-
faciliteter, udvikling af vandrehjem samt autocamperpladser mv.  
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Projektet bygger dels på at forbedre eksisterende faciliteter for Aalestrup friluftsbad, men 
hovedsaglig på at skabe:  
 

 Et nyt bæredygtigt afslapningsområde – i pagt med naturen.  

 Faciliteter, som vinterbad, svømmesø og sauna – til benyttelse hele året.  

 Område, der kan benyttes af en lang række besøgende og skabe liv året rundt fremfor kun i 
sommersæsonen, som det er på nuværende tidspunkt.  

 Rammer til fællesskaber.  

 Skovområde med bålplads.  

 Nye rammer, der vil medvirke til overblik for både forældre og livreddere, samt give ly og læ 
for resten af området samt facilitere en lang række aktiviteter.  

 Et attraktivt område for en ny række af turister.  
 

4.1.1.6 Stenaldercentret – parkering mv. 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i budget afsat 71.000 kr. som tilskud til etablering af parkeringsplads 
og depotområde. 
 
Efter åbning af det nyetablerede udendørs oplevelseslandskab ved Stenaldercenter Ertebølle i 
2019 mangler der fortsat etablering af parkeringsplads og depotområde fra den oprindelige plan for 
museets fornyelse.  
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.7 Johannes v. Jensen Museet – depot 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i budget 2021 afsat 73.000 kr. til etablering af depotplads til 
opbevaring af en række store og værdifulde samlinger. 
 
I forbindelse med etablering af nye lokaler på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet var det 
nødvendigt at foretage reduktion af byggeriet, for at holde den økonomisk ramme. epotfaciliteterne 
blev på denne baggrund reduceret i forhold til de oprindelige planer efter godkendelse af Museets 
bestyrelse.  
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.8 Udviklingsprojekt - Verdensarv UNESCO 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i budget 2021afsat 0,191 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for 
området omkring Aggersborg. Udvikling af helhedsplanen skal forestås af eksterne konsulenter. 
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.9 Knabergården – for projektering 

Jr. Budgetaftalen 2021 er der i budget 2021 afsat 0,2 mio. kr. til for projektering af projektet 
omkring Knabergården. 
 
Beløbet anses for bevilliget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. 
 

4.1.1.10 Naturrum Cimbrerhøjen 

Jf. Budgetaftalen 2021 er der i overslagsår 2024 afsat 2,0 mio. kr. som tilskud til opgørelse af 
opførelse af nyt kredshus for FDF i Aars. 
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Det nuværende kredshus, hvor der afholdes ugentlige møder har efterhånden en del år på bagen. 
FDF Aars erhvervede huset i begyndelse af 1980’erne, hvor det blev renoveret af frivillige kræfter. 
FDF Aars mangler plads til deres ca. 150 børn, unge og frivillige ledere, ligesom at udløbsdatoen 
for nuværende kredshus er ved at være overskredet. 
 
FDF Aars har udsendt en række invitationer til andre foreninger med tilbud om, at kunne 
benytte/leje de nye lokaler i dagtimerne samt weekenderne. De har p.t. modtaget 8 hensigts-
erklæringer vedrørende fremtidig brug af huset.  
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Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget 
 

Driftsbudget 
Teknik- og Miljøudvalgets opgaver fordeler sig på følgende politik-/hovedområder: 
 
Bolig og erhverv 
Administration af kommunale ældreboliger, sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med støttet 
boligbyggeri. 
Indeklimasager i henhold til lov om byfornyelse. 
Byggesagsbehandling, lokalplanlægning og planadministration. 
Drift og udlejning af kommunale jordarealer. 
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. 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 2021 tildelt en nettobevilling på 124,3 mio. kr., der fordeler sig med 177,8 mio. kr. i 
bruttoudgifter og 53,5 mio. kr. i bruttoindtægter. Fordelingen på politikområder er følgende: 
 
 

Politikområder - i hele 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

1 Bolig og erhverv 11.562 -4.129 7.433 

2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. 75.441 -5.277 70.164 

3 Natur og Miljø 23.915 -1.347 22.569 

4 Klima og Vinterberedskab 4.700 -8 4.693 

5 Kollektiv trafik 20.512 -1.049 19.463 

6 Affald 41.678 -41.678 0 

I alt  177.808 -53.487 124.321 

 
Politikområde 6 Affald er brugerfinansieret, mens de øvrige er finansieret af skatter, herunder 
tilskud fra staten. 
 
  



180 
 

og som nettoudgifter i hele 1.000 kr. 
 
 

 
 
 
 
Udvalgets driftsramme er fremkommet således: 
 

 
I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

 
          

 
Fremskrevet budget ekskl. forsyning 123.212 123.133 123.136 123.136 

 

Løn- og prisfremskrivningspulje, art 4.0 og 
4.9 26 26 26 26 

 
Forsikringer 0 0 0 0 

 
Tilsyn med legepladser overføres til BFU -60 -60 -60 -60 

 
Rengøringsenheden, budget til institutioner -323 -323 -323 -323 

 
Lov- og cirkulæreprogram 84 84 7 7 

 
ØKrå-002 Virtuelle møder, besparelse         

 
 - andel Plan-Byg-Ejendom. -26 -26 -26 -26 

 
 - andel Drift-Anlæg -8 -8 -8 -8 

 
 - andel Natur-Miljø-Sekretariat -15 -15 -15 -15 

 
Made in Danmark 280 280 280 280 

 

ØKrå-004 budget 2020-23, ikke udmøntet 
besparelse administrativt personale -84 -84 -84 -84 

 
Vandløbsregulativer, særlig bevilling ophører -258 -258 -258 -258 

 
Råderum, driftsreduktioner -545 -545 -545 -545 

 
Driftsønsker, udvidelser 2.038 1.538 1.538 1.450 

 
          

 
I alt 124.321 123.742 123.668 123.580 

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

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 7.433 7.421 7.419 7.419 

23 Plan, Byg og Ejendomme 8.109 8.097 8.095 8.095 

23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles 70 70 70 70 

231 Boligkontoret 1.996 1.996 1.996 1.996 

232 Ejendomscenter 181 181 181 181 

233 Plan og Byg 5.861 5.849 5.847 5.847 

23300 Team Plan 3.420 3.408 3.406 3.406 

23310 Team Byg 2.441 2.441 2.441 2.441 

27 Natur, Miljø og Sekretariat -676 -676 -676 -676 

274 Sekretariat -676 -676 -676 -676 

27420 Jord og grunde -712 -712 -712 -712 

27430 Skadedyr 36 36 36 36 

27440 Arbejde for andre 0 0 0 0 

I alt 7.433 7.421 7.419 7.419 

 
 

1.1 Plan, Byg og Ejendomme 

1.1.1 Plan, Byg og Ejendomme fælles 

Til kurser og uddannelse af medarbejdere og køb af nyt hardware til afdelingen er afsat 126.800 kr.  
 
Endvidere indgår en negativ budgetpost på 56.400 kr. fra tidligere rammereduktioner udmeldt af 
Økonomiudvalget. Reduktionen forudsættes som udgangspunkt udmøntet i effektiviseringer på 
personaleområdet, f.eks. ved at afholde virtuelle møder fremfor at køre til/fra fysiske møder. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
Budget 2021. 
 

1.1.2 Boligkontoret 

Boligkontoret varetager administrationen af de kommunale ældreboliger og fører tilsyn med 
almene boliger under boligforeningerne i kommunen. Desuden varetages opkrævning af huslejer 
for øvrige udlejningsejendomme under primært Teknik- og Miljøudvalget. 
 
De knap 2,0 mio. kr. er afsat til aflønning af personalet i Boligkontoret. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

1.1.3 Ejendomscenter/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 0,181 mio. kr. pr. år.  
 
Staten refunderer 50% af kommunes udgifter  på området, forudsat at der reserveres midler til 
formålet fra kommunens pulje til byfornyelse. 
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1.1.4 Plan og Byg 

Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 

 

1.1.4.1 Team Plan 

Teamet varetager udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration. Budget dækker 
aflønning af personale i teamet, dog er ca. 10% af beløbet reserveret ekstern bistand. 
 

1.1.4.2 Team Byg 

Teamet varetager kommunens opgaver med behandling af byggesager. 
 
Budgettet nævnt overfor er anført netto og dækker over: 
 

1) Lønudgifter m.v.: 3,533 mio. kr. 
2) Gebyrindtægt fra behandling af byggesager: 1,223 mio. kr. Gebyrsatsen er i 2021 fastsat 

med 552,00 kr. pr. time Det er i lovgivningen nærmere defineret, hvilke typer af 
byggesager, der udløser opkrævning af gebyr hos bygherren. 

 

1.1.5 Natur, Miljø og Sekretariat 

1.1.5.1 Sekretariat 

1.1.5.1.1 Jord og grunde 

Indtægter på 0,9 mio. kr. fra udlejning af ca. 213 hektar landbrugsjord, arealer til Løgstør Golfklub, 
ca. 10 ha anden jord og 11 sommerhusgrunde i Hvalpsund. 
 
Landbrugsjorden er løbende i udbud med henblik på bortforpagtning, hvorefter der indgås 
kontrakter for en periode på 5 år. 
 
Yderligere ca. 44 hektar jord stilles gratis til rådighed for brugerne, heraf 30,8 ha til jagt. 
 
Udgiftsbudget på i alt 0,188 mio. kr. dækker: 
 

 Ejendomsskatter m.v. til de ovennævnte udlejede arealer. 

 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. 

 Leje af erstatningslokale til Farsø Vandværk i Farsø Bymidte efter saneringen i 2006. 
 
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. 
 

1.1.5.1.2 Skadedyr 

1.1.5.1.2.1 Rotter: 

Kommunens lovpligtige rottebekæmpelse udføres på kontrakt efter afholdt licitation. Gældende 
kontrakt løber fra 1. marts 2019 med en kontraktsum på ca. 1,47 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. 
 
 
 



183 
 

 
Endvidere er der afsat: 
 

 Ca. 0,13 mio. kr. til drift af elektroniske rottefælder i afløbssystemerne. 

 Ca. 0,15 mio. 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 2020 er det 56,25 kr. pr. 1 mio. kr.’s ejendomsværdi). 
 

1.1.5.1.2.2 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. 
 

1.1.5.1.2.3 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. 
 
 

2. Politikområde – Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 70.164 70.164 70.164 70.164 

23 Plan, Byg og Ejendomme 12.342 12.192 12.192 12.192 

232 Ejendomscenter 11.975 11.825 11.825 11.825 

23200 Team Ejendomme - personale 3.451 3.451 3.451 3.451 

2322 Bygningsdrift og –vedligehold 8.288 8.138 8.138 8.138 

23220 Bygningsvedligehold fælles 138 138 138 138 

23221 Klimaskærm fællespulje 2.361 2.361 2.361 2.361 

23222 Boligejendomme -13 -13 -13 -13 

23223 Erhvervsejendomme -22 -22 -22 -22 

23224 Campingpladser -24 -24 -24 -24 

23225 Museer og kulturhuse 619 619 619 619 

23226 Andre ejendomme 951 801 801 801 

23227 Administrationsbygninger 4.278 4.278 4.278 4.278 

23230 Energistyring 237 237 237 237 

234 Rengøringsvirksomhed 367 367 367 367 

23400 Offentlige toiletter 367 367 367 367 

23410 Rengøringsenheden 0 0 0 0 

25 Drift og anlæg 57.822 57.972 57.972 57.972 

25000 Drift og Anlæg fælles -25 -25 -25 -25 

251 Trafik og Grønne områder 24.700 24.850 24.850 24.850 

25100 Team Trafik og Grønne omr. 4.388 4.388 4.388 4.388 

25110 Vejdrift trafikafd. 18.881 19.031 19.031 19.031 

25120 Vejadministration 613 613 613 613 

25130 Vesthimmerlands Flyveplads -30 -30 -30 -30 

25140 Fritidsområder 848 848 848 848 

 



184 
 

 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

252 Havn, Natur og Byrum 3.245 3.245 3.245 3.245 

25200 Team Havn, Natur og Byrum 984 984 984 984 

25210 Natur og byrum 799 799 799 799 

25220 Havne 1.461 1.461 1.461 1.461 

254 Park og Vej 29.902 29.902 29.902 29.902 

2540 Personale og administration 3.262 3.262 3.262 3.262 

2541 Bygninger og anlæg 1.716 1.716 1.716 1.716 

2542 Værksted og materiel -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 

2543 Park, havn og natur 12.551 12.551 12.551 12.551 

2544 Veje 10.735 10.735 10.735 10.735 

2545 Beredskab 2.624 2.624 2.624 2.624 

2546 Regningsarbejde 89 89 89 89 

I alt 70.164 70.164 70.164 70.164 

 
 

2.1 Plan, Byg og Ejendomme 

2.1.1 Ejendomscenter 

2.1.1.1 Team Ejendomme – personale 

Team ejendomme varetager driften af Teknik- og Miljøudvalgets ejendomme samt vedligehold af 
klimaskærm og installationer i kommunens bygninger generelt. Endvidere varetager teamet 
bygherrefunktionen i forbindelse med anlægsprojekter på kommunale ejendomme, herunder ny- 
og ombygninger og øvrige renoveringsprojekter. 
 
Til aflønning af teamets medarbejdere er afsat brutto 3,45 mio. kr. Heraf er 1,14 mio. kr. forudsat 
finansieret af anlægsprojekter, som teamet yder bistand til. 
 
Som led i budgetforliget tilføres teamet fra 2021 opnormering med en tekniker. Opnormeringen 
finansieres ved optimeringer på bygningsdriften, se uddybning i følgende afsnit. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

2.1.1.2 Bygningsdrift- og vedligeholdelse 

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. 
 
Som led i budgetforliget reduceres driftsbudgettet årligt med 0,3 mio. kr. (i 2021 dog kun 0,15 mio. 
kr.), som forudsættes hentet ved at reducere antallet af lokationer, hvorfor de tilbageværende 
bygninger skal udnyttes mere effektivt. Denne proces vil foregå i tæt samarbejde med Kultur- og 
Fritidsafdelingen. 
 
Endvidere er her afsat fælles pulje til vedligehold af klimaskærm og installationer m.v. på 
kommunale ejendomme. 
 

2.1.1.2.1 Bygningsvedligehold fælles 

Budget er afsat til software til styring af service og vedligehold samt til konsulentydelser. 
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2.1.1.2.2 Klimaskærm fællespulje 

Til vedligehold af klimaskærm og udvendige installationer på alle kommunens ejendomme (almene 
udlejningsboliger undtaget) er afsat 2,36 mio. kr.  

På anlægsrammen er der i 2021 afsat yderligere 5,0 mio. kr. til større planlagte vedligeholdelses-
arbejder samt en række andre bygningsrelaterede udgifter (se bemærkninger til anlægsbudget). 
Bygningsmassen omfatter et etageareal på ca. 250.000 kvm. 
 

2.1.1.2.3 Boligejendomme 

Pr. januar 2021 udlejer kommunen følgende ejendomme til beboelse: 
 

 Holkasmindevej 6 Mjallerup, Løgstør 

 Busgade 10 Aalestrup 
 

2.1.1.2.4 Erhvervsejendomme 

Pr. januar 2021 driver kommunen følgende ejendomme til erhvervsformål m.v.: 
 

 Torvet 1 Farsø (delvis udlejet) 

 Holmevej 19 (udlejet) 

 Pølsebod Kimbrertorvet Aars (udlejet) 

 Limfjordsvej 20-22 

 Ovenskovvej 18, Kongshøjgård (sat til salg) 

 Messevej 1 (kun grunden, bygninger ejes af Nordjysk Messecenter) 

 Limfjordsvej 52 (er periodevis delvist udlejet) 

 Limfjordsvej 56 (er periodevis delvist udlejet) 

 Havnevej 55 (er udlejet) 

 Havnevej 57 (er udlejet) 

 Vølundsvej 10 (er udlejet) 

 Busterminalerne i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars (delvist udlejede) 
 

2.1.1.2.5 Campingpladser 

Kommunen ejer campingpladserne i Løgstør og Aalestrup. Pladsen i Løgstør udlejes til forpagter. 
Pladsen i Aalestrup drives af bestyrelsen for Den Jyske Rosenpark, vederlagsfrit. 
 

2.1.1.2.6 Museer og kulturhuse 

Budgettet dækker forsikring og ejendomsskat samt, i varierende omfang, forbrugsafgifter og 
vedligehold vedrørende: 
 

 Knabergården (Aagade, Aalestrup) 

 Johannes V. Jensens Museum (Søndergade, Farsø), 

 Dansk Nutidsmuseum (Støberivej 8, Aars), 

 Danmarks Cykelmuseum (Borgergade 10, Aalestrup) 

 Herregården Hessel  

 Musikhuset ALFA (kun bygnings- og løsøreforsikring) 

 Kanalbetjenthuse Lendrup 
 
Der er aktuelt en proces i gang for overdragelse af den bygningsmæssige drift til Den selvejende 
institution Vesthimmerlands Musikhus ALFA. 
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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) 

 Granlyvej 10, Løgstør Tennishal 

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

 Dykkerhuset, Tolbodgade 2A-B, Løgstør 

 Sundvej 68, Hvalpsund, tidligere jernbanebygning 

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

 Hovedgaden 81, V. Hornum (dagplejehus og foreninger) 

 Farsøvej 13 Strandby (tidligere skole og børnehave) 

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

 Løgstørvej 57, Aars (CKA og spejdere) 

 Løgstørvej 10B, 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) 

 Carl Petersensgade 3, Gedsted (tidligere fabrikslokaler) 
 

Endvidere: 
 

 Markedsvej 11, Aars, tidligere kommandocentral 

 Offentlige toiletter 
 
Kommunen afholder udgifter til ejendomsskat og bygningsforsikring for alle ejendommene. 
Derudover afholdes i forskelligt omfang udgifter til vedligeholdelse og forbrugsafgifter.  
 
Til Østergade 5A og Tolstrupvej 55 er der 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. 
 

2.1.1.2.8 Administrationsbygninger 

Budget til bygningsmæssig drift af de fire administrationsbygninger: 

 

 V. Boulevard 7 Aars (rådhus og jobcenter) 

 Aagade 25D Aalestrup 

 Frederik IX's Plads 1 Farsø 

 Torvegade 15 Løgstør 
 

er fra og med budget 2021 overtaget fra Økonomiudvalget. 
 
Som bidrag til finansiering af opnormering med en bygningstekniker er forudsat, at driften af de fire 
bygninger kan optimeres med et årligt rationale på 0,25 mio. kr. Herefter udgør det reducerede 
driftsbudget 4,278 mio. kr. 
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2.1.1.3 Energistyring 

Til drift af energistyringssystemer og andre fælles udgifter på området er afsat 0,15 mio.kr. 

80/20-ordning: 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 0,084 mio. kr. til rådighed i puljen.  

 

2.1.2 Rengøringsvirksomhed 

2.1.2.1 Offentlige toiletter 

Rengøringsenheden varetager rengøringen af en række offentlige toiletter, hvor omfanget af 
brugere, og derfor samtidigt frekvensen af rengøringen, svinger en del henover året, herunder på 
havnene i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund samt i Trend, Lendrup og Aars anlæg. 

Rengøring af andre offentlige toiletter i kommunale bygninger, hvor omfang og frekvens af 
rengøring er mere fast, er omfattet af budget i nedenstående post. 
 

2.1.2.2 Rengøringsenheden 

Rengøringsenheden varetager rengøringen i alle kommunale bygninger. Budgettet på brutto 24,7 
mio. kr. indeholder løn m.v. til ca. 69 årsværk samt indkøb af rengøringsudstyr og -artikler m.v. i 
tilknytning til rengøringen.  
 
Rengøringsydelserne afregnes internt mellem enheden og de enkelte institutioner, således at 
Rengøringsenheden udgiftsmæssigt netto ”går i nul”.  
 
Normeringen tilpasses løbende til- og afgang af institutioner og bygningsarealer, der kræver 
rengøring. 
 
Ekstra udgifter til rengøring afledt af COVID 19-pandemien er ikke optaget i det ordinære 
driftsbudget. 
 
 
 

2.2 Drift og Anlæg 

2.2.1 Drift og Anlæg fælles 

I afdelingens fælles budget indgår her en negativ budgetpost på 25.400 kr. fra tidligere 
rammereduktioner udmeldt af Økonomiudvalget. Reduktionen forudsættes som udgangspunkt 
udmøntet i effektiviseringer på personaleområdet, f.eks. ved at afholde virtuelle møder fremfor at 
køre til/fra fysiske møder. 
 

2.2.2 Trafik og Grønne områder 

2.2.2.1 Team Trafik og Grønne områder 

Teamet varetager kommunens opgaver som vejmyndighed og medvirker ved planlægning af 
driften for kommunens veje og grønne områder, herunder skovdrift og naturpleje. Dernæst 
varetager teamet driften af kommunens flyveplads. Endelig varetager teamet kommunens 
bygherrefunktion i forbindelse med renoveringer, forbedringer og udvidelser af kommunens vejnet, 
herunder også byggemodninger af bolig- og erhvervsudstykninger. 
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Til lønninger, efteruddannelse og kørsel vedrørende personale i teamet er der afsat 4,388 mio. kr., 
heraf 43.200 til efteruddannelse m.v. Heraf er 0,428 mio. kr. forudsat finansieret af de 
anlægsprojekter, teamet arbejder på. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

2.2.2.2 Vejdrift trafikafdeling 

2.2.2.2.1 Vejbelægninger 

Til reparationer og renovering af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer er der afsat 
15,1 mio. kr. Fra 2022 er beløbet 15,25 mio. kr. 
 

2.2.2.2.2 Vejbelysning 

De 2,09 mio. kr., der er afsat til vejbelysning, er fordelt med 1,17 mio. kr. til el og 0,92 mio. til 
eftersyn, vedligehold m.v. 
 
Det er konstateret, at en række private pladser m.v. trækker el fra gadelysnettet. Som led i 
budgetforliget er forudsat hentet 0,075 mio. kr. årligt ved at få identificeret og registreret eksterne 
tilslutninger med henblik på at få disse frakoblet, alternativt at få lavet aftale med de private 
grundejere om betaling for kommunens levering af el og vedligehold. 
 

2.2.2.2.3 Tekniske anlæg  

Der er pr. november 2020 i alt 12 fungerende signalanlæg i kommunen. Til drift og vedligehold af 
disse (ekskl. udgifter til el) er afsat 0,18 mio.kr., idet budgettet fra og med 2021 er forhøjet med 
0,05 mio. kr., jf. indgået budgetforlig. 
 

2.2.2.2.4 Vejafvanding 

Til betaling af vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningen er der fra og med 2021 afsat 1,51 
mio. kr. hvilende på den forudsætning, at bidraget fortsat må beregnes med 5% af spildevands-
forsyningens anlægsudgifter til kloakledningsanlæg, der anvendes til transport af spildevand. 
 
En principiel dom, der i december 2019 blev afsagt om grundlaget for beregning af 
vejafvandingsbidrag, har betydet, at budgettet har kunnet reduceres med 0,66 mio. kr. årligt.  
 

2.2.2.3 Vejadministration 

Til myndighedsopgaver, trafikplanlægning m.v. er afsat 0,61 mio.kr. disponeret med: 

 

 0,20 mio.kr. til udmatrikulering af offentlige veje. 

 0,16 mio.kr. til trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og  
-kampagner. 

 0,25 mio.kr. til ekstern bistand i forbindelse med planlægningsopgaver m.v. 
 

2.2.2.4 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. Pladsens brugere er tæt inddraget i driften med henblik 
på at holde udgifterne nede. 
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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. 
 

2.2.2.6 Fritidsområder 

Det samlede udgiftsbudget på ca. 0,85 mio.kr. fordeler sig med: 
 

 0,35 mio.kr. til naturpleje 

 0,75 mio.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.  

 0,34 mio. kr. til vedligehold af offentlige legepladser (en forhøjelse på 0,15 mio. kr. i 
henhold til seneste budgetforlig). 

 0,21 mio.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. Med 
skovpolitikken inddrager forvaltningen skovens brugere og relevante interesseorganisationer i 
arbejdet med mere detaljerede målsætninger for den enkelte skov eller skovparcel. Arbejdet 
munder ud i en PEFC certificering 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. 0,13 mio.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. 
 
 

2.2.3 Havn, Natur og Byrum 

2.2.3.1 Team Havn, Natur og byrum 

Teamet har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens havne og medvirker ved planlægning 
af driften for kommunens natur og byrum. Endvidere varetager teamet bygherrefunktionen i 
forbindelse med  anlægsprojekter i kommunens byrum, herunder nyetableringer og renoverings-
projekter. Inddragelse af eksterne parter og ekstern finansiering er væsentlige elementer heri. 
 
Til lønninger, efteruddannelse og kørsel vedrørende personale i teamet er afsat brutto 1,707 mio. 
kr. Heraf 0,723 mio. kr. forudsat finansieret af de projekter teamet arbejder på. 
 Budget på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med budget 
2021. 
 

2.2.3.2 Natur og byrum 

Til diverse tiltag, forskønnelser og forbedringer indenfor området er der netto 0,80 mio.kr. til 
rådighed inkl. drift af teamets tjenestebil. 
 
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 



190 
 

bruges til at søge fondsmidler på, for at kunne realisere f. eks et grønt byrum, en legeplads eller 
den rigtig gode idé.. 
 

2.2.3.3 Havne 

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 3,56 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling/havneafgifter 
samt udleje af bygninger og havnearealer på 2,1 mio. kr. 
 

2.2.4 Park og Vej 

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

2.2.4.1 Personale og administration 

Park & Vej’s ressourcer i form af mandskab, bygninger, køretøjer og materiel henføres via interne 
timepriser på mand- og maskintimer til den primære ”produktion” (se afsnit om park, natur, havne, 
veje og beredskab). Undtaget fra den interne afregning er lønninger og andre udgifter til egentlige 
myndighedsopgaver. 
 
Til aflønning af ca. 53,2 årsværk er der afsat lønbudget på 20,0 mio. kr. Til personaleomkostninger 
i øvrigt – beklædning, mobiltelefoni, uddannelse, forsikringer, tjenestekørsel m.v. – er der afsat 
0,36 mio. kr. 

 

2.2.4.2 Bygninger og anlæg 

Park & Vej råder over 5 materielgårde/stillepladser med et samlet budget på netto 1,72 mio. kr. 
Materielgården med værksted, administrationen og salthal er placeret i Hornum på Evaholmvej 6 
og 8. De øvrige materielgårde/stillepladser er placeret i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars.  
 
Pladserne i Farsø og Aalestrup er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning 
til de tilhørende genbrugspladser.  

 

Værksted og materiel 

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er der afsat i alt ca. 4,62 
mio. kr. Heraf lægger brændstof beslag på 1,17 mio. kr.  
 

2.2.4.3 Park, havn og natur 

Til drift og pleje af kommunens grønne områder og grunde, herunder parker, torve, naturområder, 
udenomsarealer ved en række af kommunens ejendomme, strandområder, skove, fortidsminder 
samt græsklipning af boldbaner og brugsarealer er der afsat i alt 12,55 mio. kr. 
 
Udgifter på havneområdet er budgetteret og registreres direkte på konto under Havn, Natur og 
Byrum, se afsnit 252 ovenfor. Med hensyn til vedligehold af de ca. 85 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. 
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2.2.4.4 Veje 

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende afvand-
ingsbrønde og -ledninger, cykelstier, rastepladser, fortove, rabatter, grøfter m.v. Kommunens 
vejnet udgør ca.. 1.130 km. 
 
Budgetter til vedligehold af slidlag, vejbelysning, signalanlæg samt vejafvandingsbidrag er afsat 
under Trafik og Grønne områder, Vejdrift, se afsnit ovenfor. 
 
Som led i budgetforliget er budgettet til vedligeholdelse af cykel- og vandrestier forhøjet med 0,5 
mio. kr. fra 2021. 
 
Målet er at holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand. 

 

2.2.4.5 Beredskab 

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 2,62 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 arbejdes tid, 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. 

 

2.2.4.6 Regningsarbejde 

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 0,9 mio.kr. er afsat, idet Park & Vej ikke altid er sikret afregning for arbejde på 
interne projekter. 
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3. Politikområde – Natur og miljø 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 22.569 22.552 22.477 22.389 

27 Natur, Miljø og Sekretariat 22.569 22.552 22.477 22.389 

27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles 590 590 590 590 

271 Vand og Natur 9.885 9.873 9.795 9.707 

27100 Team Vand og Natur 4.414 4.414 4.414 4.414 

27110 Vandløbsvæsen 3.818 3.818 3.818 3.818 

27120 Naturbeskyttelse øvrigt 823 811 811 723 

27130 Vand og spildevand 830 830 752 752 

272 Erhverv og Miljø 7.484 7.479 7.482 7.482 

27200 Team Erhverv og Miljø 7.874 7.874 7.874 7.874 

27210 Virksomheder -889 -886 -883 -883 

27220 Miljøbeskyttelse øvrigt 500 492 492 492 

274 Sekretariat 1.837 1.837 1.837 1.837 

27500 GIS 1.707 1.707 1.707 1.707 

27600 Naturvejleder 1.065 1.065 1.065 1.065 

I alt 22.569 22.552 22.477 22.389 

 
 

3.1 Natur, Miljø og Sekretariat 

3.1.1 Natur, Miljø og Sekretariat fælles 

Til kurser og uddannelse af medarbejdere og køb af nyt hardware til afdelingen er der afsat 
147.900 kr.  
 
Dernæst er en stilling indenfor sagsområderne "Vandindvinding" og "Landbrug" som led i 
budgetforliget gjort permanent fra og med 2021. De afsatte 540.000 kr. forventes anvendt til 
styrkelse af landbrugsteamet. 
 
Endvidere indgår en negativ budgetpost på 51.200 kr. fra tidligere rammereduktioner udmeldt af 
Økonomiudvalget. Reduktionen forudsættes som udgangspunkt udmøntet i effektiviseringer på 
personaleområdet, f.eks. ved at afholde virtuelle møder fremfor at køre til/fra fysiske møder. 
 
Endelig er der på indeværende konto placeret en indtægtspost på 46.400 kr. vedrørende salg af 
diverse materialer til hyrevogne efter lov om taxakørsel. Efter ændring af taxaloven og overførsel af 
tilhørende opgaver til Færdselsstyrelsen vil denne indtægt ikke blive realiseret. Indtægtstabet 
forudsættes herefter dækket indenfor Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget. 
 
Budgetposterne på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

3.1.2 Vand og Natur 

3.1.2.1 Team Vand og Natur 

Team Vand og Natur varetager myndighedsopgaver indenfor naturbeskyttelse, vandforsyning, 
vandløb, spildevand, kystbeskyttelse, fredning m.fl. Driften af de offentlige vandløb varetages også 
her. Endvidere indgår teamet i en række projekter til beskyttelse og forbedring af vand-, våd- og 
naturområder. Disse projekter gennemføres overvejende med ekstern finansiering. 
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Til aflønning af teamets medarbejdere er der afsat brutto 4,41 mio. kr. Som led i budgetforliget er 
teamet fra 2021 opnormeret med en 1 årsværk. Den ekstra stilling er som udgangspunkt dedikeret 
myndighedsbehandling på spildevandsområdet, men vil naturligt indgå til løsning af den samlede 
opgaveportefølje på natur- og miljøområdet. 
 
På miljømålsområdet, omfattende naturhandleplaner og vandhandleplan, gennemføres der på 
vandløb og i vådområder i Natura2000-områderne en større indsats, der er fastsat og 
budgetmæssigt kompenseret af staten.  
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

3.1.2.2 Vandløbsvæsen 

Myndighedsopgaverne omfatter primært: 

 Tilsyn med vandløb. 

 Godkendelse og tilsyn med dambrug. 

 Administration af vandløbs- og okkerloven. 

 Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand. 

 Vandløbsregulativer. 

 Vandløbsforbedrende projekter. 
 
I 2021 forventes afsluttet revisionen af vandløbs-regulativer for i alt 311 km vandløb fordelt på 5 
vandløbssystemer. 
 
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 2020-2023 med mulighed for forlængelse i op til 3 gange 1 
år. Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb. 
 
Budgettet dækker bl.a. også: 

 Særlig grødeskæring i Vilsted Sø, der var et vilkår for den eksterne finansiering til 
etablering af broen midt på søen. 

 Mindre restaureringer af vandløb, hvor staten ikke bidrager med finansiering. 
 
Som led i seneste budgetforlig er budgettet til vedligeholdelse reduceret med 105.000 kr. med 
henvisning til gunstige entreprenørpriser i seneste licitation. 
 

3.1.2.3 Naturbeskyttelse i øvrigt 

Til bekæmpelse af bjørneklo på kommunale arealer er der afsat 0,105 mio.kr. 
 

3.1.2.3.1 Tilskud og projekter 

Basisbudget til tilskud og projekter med naturbeskyttelse for øje er disponeret således: 
 

 I perioden 2018-2025 er forlods reserveret 0,154 mio. kr. årligt 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. 

 De resterende 0,065 mio.kr. er disponeret til:  
o Tredjemandsprojekter – tilskud gives efter ansøgning til projekter med både natur 

og kulturhistorisk indhold. 
o Naturprojekter med delvis finansiering af Grøn Vækst-midler. 

 
Som en del af budgetforliget blev der tilført midler til to særlige projekter: 
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 LIFE-projekt for Løgstør Bredning, hvor der i hvert af årene 2021-2026 er afsat 0,2 mio. kr. 
Projektet baseres på et samarbejde mellem Limfjordsrådet og Aage V. Jensen Naturfond, 
hvor Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Aalborg Kommuner deltager 
som partnere. Desuden forventes Velux Fonden og 15. Juni Fonden at indgå i projektet. 
Projektets samlede budget forventes at være i størrelsesorden 83 mio. kr., svarende til 13,9 
mio. kr. årligt i 6 år. Omkring 60 % (46,5 mio. kr.) vil forventeligt kunne søges ved EU-LIFE. 
Desuden forventes det, at Age V. Jensens Naturfond, Velux Fonden, 15. Juni Fonden, 
Miljødirektoratet i Norge og den danske Miljøstyrelse også indgår finansielt i projektet, 
forudsat at de nævnte kommuner og staten samtidigt deltager. 

 

 Havørredprojekt Limfjorden. Her er i årene 2021-23 afsat 88.000 kr. pr. år. Projektet har 
Limfjorden og udvikling i kystkommunerne i centrum og skal medvirke til at løfte fjorden 
som lystfiskerdestination og høste gevinsterne ved det store miljøarbejde, som kommuner 
og Limfjordsråd gennemfører. 

 

3.1.2.3.2 Administration naturbeskyttelse 

På denne konto afholdes: 

 Kontingent til Limfjordsrådet, herunder til Grøn Vækst-sekretariatshjælp (0,13 mio. kr.). 

 Udgifter til rådgivning, software m.m. (0,08 mio. kr.). 
 

3.1.2.3.3 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. 
 
I hvert af årene 2021-2022 er der afsat ekstra 78.000 kr. til en obligatorisk vurdering af borings-
nære beskyttelsesområder efter vandforsyningsloven. 
 
 

3.1.3 Erhverv og Miljø 

3.1.3.1 Team Erhverv og Miljø 

Team Erhverv og Miljø varetager myndighedsopgaver indenfor især lovområderne miljø-
beskyttelse, husdyrbrug, affald og jordforurening. 
 
Til aflønning af teamets medarbejdere er der afsat brutto 7,99 mio. kr. Heraf dækkes udgifter for 
0,114 mio. kr. via opkrævningen af gebyr for rottebekæmpelse. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 

3.1.3.2 Virksomheder – miljøtilsyn og -godkendelse 

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med 
virksomheder/landbrug samt udgifter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn 
vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse og råstoffer.  
 
På tilsynsområdet skelnes der mellem virksomheder/husdyrbrug henholdsvis med og uden bruger-
betalingspligt. 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 1,048 mio. kr. 
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3.1.3.3 Miljøbeskyttelse i øvrigt 

3.1.3.3.1 Jordforurening 

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 er der afsat 0,032 mio. kr. 
 

3.1.3.3.2 Tilsyn og undersøgelser m.v. 

Til kontrol af badevand samt udgifter i forbindelse med andre miljø- og tilsynssager, herunder luft- 
og støjforurening, er der afsat 0,103 mio. kr. 
 

3.1.3.3.3 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. Der er 
afsat 0,041 mio. kr. 
 

3.1.3.3.4 Administration miljøbeskyttelse 

På denne konto afholdes bidrag til Miljøportalen (ca. 0,11 mio. kr. årligt), hosting af filarkiv til 
miljøsager, software-udgifter, rådgivning m.m. 
 

3.1.3.3.5 Miljøvagtordning 

Afledt af den nye beredskabsstruktur fra 2017 er det nu kommunens egne folk, der skal træffe 
foranstaltninger på et uheldssted i forbindelse med bl.a. miljøsager. Til vagtordningen på 
miljøområdet er der afsat 0,158 mio. kr. 
 
 

3.1.4 Sekretariat 

Sekretariatet varetager en række administrative fællesfunktioner for de tre afdelinger under teknik- 
og miljøområdet, for Teknik- og Miljøudvalget samt for Hvalpsund-Sundsøre færgeriet. 
Personalebudgettet er på 1,52 mio. kr. 
 
Her er endvidere placeret følgende budgetter fælles for de tre teknik- og miljøafdelinger: 
 

 Drift af 4 tjenestebiler 

 Abonnementer til telefoni og hjemmearbejdspladser 

 Abonnementer til faglitteratur 

 Udgifter til annoncer og diverse kontorhold. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 
 

3.1.5 GIS 

GIS varetager drift og udvikling af kommunens digitale kort- og informationssystemer, Web GIS og 
MapInfo. Desuden ydes i forskelligt omfang bistand til sagsbehandlere med behandling af data og 
digital information. 
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Funktionen er normeret med 2 medarbejdere. Til licenser, vedligeholdelsesaftaler og ekstern 
bistand i øvrigt er der afsat 0,69 mio. kr. 
 
Budgettet på indeværende konto er overtaget fra Økonomiudvalget med virkning fra og med 
budget 2021. 
 
 

3.1.6 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. 
 
 
 

4. Politikområde – Klima og vinterberedskab 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 4.693 4.693 4.693 4.693 

25 Drift og anlæg 4.693 4.693 4.693 4.693 

254 Park og Vej 4.693 4.693 4.693 4.693 

2545 Beredskab 4.693 4.693 4.693 4.693 

25450 Vejrafhængig 4.693 4.693 4.693 4.693 

I alt 4.693 4.693 4.693 4.693 

 
 

4.1 Drift og Anlæg 

4.1.1 Park og Vej 

4.1.1.1 Beredskab 

Budgettet på kontoen er afsat til beredskabsmæssige indsatser afledt af klima og vejrliget, 
herunder: 
 

 at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier og pladser m.v. i 
forbindelse med sne- og frostvejr 

 at afværge og udbedre skader i forbindelse med storme, skybrud og oversvømmelser. 
 
De direkte vejrafhængige udgifter omfatter i hovedtræk: 
 

 Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald. 

 Park & Vej’s forbrug af mand- og maskintimer til vejrafhængige opgaver. 

 Overtidsbetaling til eget mandskab i forbindelse med udkald. 

 Indkøb af salt. 

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

 
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. 
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 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. 

 
 
 

5. Politikområde – Kollektiv trafik 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 19.463 18.913 18.916 18.916 

25 Drift og Anlæg 19.463 18.913 18.916 18.916 

253 Kollektiv trafik 19.463 18.913 18.916 18.916 

25300 Kollektiv bustrafik 17.218 17.168 17.171 17.171 

25301 Tilskud NT 17.255 17.174 16.822 16.822 

25302 Busterminaler -1 -1 -1 -1 

25303 Bustrafik fælles -36 -5 350 350 

25310 Færgedrift driftstilskud 2.245 1.745 1.745 1.745 

25311 Hvalpsund-Sundsøre overf. 2.148 1.648 1.648 1.648 

25312 Rønbjerg-Livø overfarten 97 97 97 97 

I alt 19.463 18.913 18.916 18.916 

 
 

5.1 Drift og Anlæg 

5.1.1 Kollektiv trafik 

5.1.1.1 Kollektiv bustrafik 

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 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 5,50 kr. pr. kørt 
km. 

 
Kørslen tilpasses løbende lovgivningen på folkeskoleområdet. Senest er der med virkning fra 
august 2019 sikret tidlig hjemkørsel af indskolingselever 3 dage pr. uge. 
 
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 alle ugens dage på det overordnede rutenet 
(mellem de 4 hovedbyer) blive minimum timedrift fra tidlig morgen til kl. 23. 
 

5.1.1.2 Færgedrift - driftstilskud 

Udgifter 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). 
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Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart I/S ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige 
drift forestås af Vesthimmerlands kommune. 
 
Til nedbringelse af Vesthimmerlands kommunes mellemværende med færgeriet yder de to 
interessent-kommuner i 2021 et ekstra tilskud på hver 0,5 mio. kr. 
 
Overfarten Rønbjerg-Livø drives af rederiet Livøoverfarten ApS på baggrund af kontrakt med 
kommunen gældende for 2021-2023 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. 
 
Staten yder tilskud til færgedriften med i alt 0,76 mio. kr. årligt for de to ruter. 
 
 

6. Politikområde – Affald 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Teknik- og Økonomiforvaltning 0 902 1.868 2.832 

27 Natur, Miljø og Sekretariat 0 902 1.868 2.832 

278 Affaldshåndtering 0 902 1.868 2.832 

27800 Affald fællesområde -743 -829 -918 -918 

27810 Dagrenovationsordning 3.102 4.712 6.404 7.368 

27820 Storskraldsordning -263 -348 -436 -436 

27830 Indsamling genanvendeligt -763 -976 -1.195 -1.195 

27850 Genbrugspladser -934 -1.256 -1.587 -1.587 

27860 Behandlingsanlæg -400 -400 -400 -400 

I alt 0 902 1.868 2.832 

 
 

6.1 Affaldshåndtering 
 
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.  
 
I henhold til den økonomiske politik er affaldsgebyrerne for 2021 fastsat med sigte på 
frembringelse af et driftsoverskud på 2,5 mio. kr. Dette er optaget som en finansiel post under 
Økonomiudvalget. 
 

6.1.1 Affald fællesområde 

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. 
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Administrationsbidraget til kommunen har fra 2013 været fastsat til 7% af udgiftsgrundlaget. Fra 
2019 er der dog modregnet for indtægtstabet afledt af ophøret med opkrævning af grundgebyr fra 
virksomheder. 
 
Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyr for husholdninger. Gebyret opkræves hos alle 
boligejendomme. 
 

6.1.2 Dagrenovationsordning 

Alle boligejendomme er obligatorisk tilmeldt dagrenovationsordningen, dog kan helårs-ejendomme 
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). 
 

6.1.3 Storskraldsordning 

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald samt farligt affald fra 
husholdninger. 5 gange årligt hentes der fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra 
sommerhusområder. 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 og fritidsejendomme. Tilmeldte 
virksomheder betaler gebyr svarende til en boligenhed. 
 

6.1.4 Indsamling genanvendeligt 

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. 
 

6.1.5 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. 
 
Tilknyttet gebyr opkræves for husholdninger som et fast årsgebyr pr. boligenhed i boligejendomme 
og fritidsejendomme. Virksomheder betaler et gebyr på 193 kr. pr. aflagt besøg på genbrugsplads. 
 

6.1.6 Behandlingsanlæg 

Drift af affaldsdeponiet Stengårdsvej 26 der blev taget i brug i 2017. Omkostningerne ved 
etablering og drift af deponiet afregnes internt til ovenstående ordninger på baggrund af de 
affaldsmængder, de enkelte ordninger tilfører deponiet. 
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Anlægsbudget 
 
 

I hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning 59.790 45.472 36.166 72.389 

623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme 9.475 9.572 8.090 7.350 

62320 Anlæg-Ejendomscenter 9.475 9.572 8.090 7.350 

62306 Arbejdsmiljø i bygn. orbedringer 500 500 500 500 

62307 Kloaksepareringer 500 500 500 500 

62311 CO2-reduktion / Energiledelse 500 500 0 0 

62312 Ejendomsadministration 250 250 0 0 

62315 Bygningsvedligehold 5.000 4.000 4.000 4.000 

62316 Energirenoveringer 2021 1.000 1.000 1.000 1.000 

62317 Masterplan 2021 1.725 1.822 2.090 1.350 

62318 Jernbanehuset Hornum 0 1.000 0 0 

625 Anlæg-Drift og Anlæg 49.765 35.900 28.076 65.039 

6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder 27.400 16.200 16.200 17.200 

62510 Anlæg-Vejforbedringer 25.300 16.200 16.200 17.200 

62411 Vejrenovering Aalestrup (37) 10.000 6.000 6.000 7.000 

62415 Fjordvej ved marina,  omlæg 2.300 0 0 0 

62416 Cykelstier 4.000 4.000 4.000 4.000 

62417 Holmevej-Røjbækvej 2.500 0 0 0 

62421 Trafiksikkerhedsprojekter 2.000 2.000 2.000 2.000 

62422 Gislumvej, opgradering 4.200 4.000 4.000 4.000 

62423 Vejbelysyning, småprojekter 300 200 200 200 

62513 Anlæg-Fritidsområder 2.100 0 0 0 

62602 Rosenparken, tilgæng. å/sø 600 0 0 0 

62603 Rosenparken, belægning 1.500 0 0 0 

6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum 18.900 18.000 10.000 46.839 

62520 Anlæg-Byrum og grønne omr. 5.900 0 0 0 

62701 Badeanlæg Hvalpsund strand 800 0 0 0 

62707 Kimbrertorvet overdækning 5.100 0 0 0 

62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavn 13.000 18.000 10.000 46.839 

62806 Havnerenoveringer 5.000 3.000 0 10.000 

62807 Marina og højvandssikring 3.000 15.000 10.000 36.839 

62808 Masteskur & bådoplagsplads  5.000 0 0 0 

62540 Anlæg-Park & Vej 3.465 1.700 1.876 1.000 

62850 Genopretning af fortove 1.000 1.000 1.000 1.000 

62852 Maskinhal materielgård Hornum 1.500 0 0 0 

62853 Broer, renoveringer 965 700 876 0 

62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat 550 0 0 0 

6271 Projekter Natur og Miljø 550 0 0 0 

62714 Anlæg - Natur og fritid 550 0 0 0 

62961 Skiltning, formidling i natur 550 0 0 0 

I alt 59.790 45.472 36.166 72.389 
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7.1 Ejendomscenter 

7.1.1 Arbejdsmiljø i bygninger - forbedringer 

De påtænkte forbedringer relaterer sig til varme-/kuldetræk, komfortventilation, lyddæmpning m.m., 
som er med til at påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Den grundlæggende tanke er, at man 
med forholdsvis få men allokerede midler, kan være på forkant med arbejdsmiljøet og derved 
forebygge påbud fra arbejdstilsynet. 
 
Puljen, hvortil der årligt er afsat 0,5 mio. kr., styres i samarbejde med HR-afdelingen. 
 

7.1.2 Kloaksepareringer  

I forbindelse med kloaksepareringer i kommunen, kan opretninger og ændringer af aflednings-
installationer ved de kommunale ejendomme komme på tale. I 2020-2021 er der planlagt 
kloaksepareringer i Aalestrup bymidte. I den omgang bliver Knabergården, Busgade 10 og 
Cykelmuseet berørt. 
 

7.1.3 CO2 -reduktion/Energiledelse 

Databaseret energiledelse går ud på, at man ved hjælp af tilstedeværende eller en decideret 
udvikling af ny teknologi, energioptimerer og nedbringer energiforbruget i kommunens 
bygningsmasse. Man indarbejder for eksempel en automatisk dataopsamling i teknikrummet i en 
given bygning. Herefter kan man nemmere og hurtigere foretage korrektioner af teknikken i driften. 
 
Anlægsmidlerne, 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022, vil blive anvendt til teknisk bistand til 
udviklingen og håndteringen af de store mængder data som produceres, og i denne forbindelse 
også til støtten af servicelederne, som i dagligdagen står midt i driften.  
 
Databaseret energiledelse er i tråd med Plan- og Bæredygtighedsstrategiens målsætning om en 
sund økonomi og en bæredygtig udvikling.  
 

7.1.4 Ejendomsadministration, struktur  

Teknik- & Miljøudvalgets vedtagne Effektmålsætning fra august 2018 beskriver, at der i forbindelse 
med reduktionen i udledningen af CO2 fra blandt andet kommunens bygninger også skal arbejdes 
med et struktureret overblik over alle kommunens bygninger og grunde. 
 
Til dette arbejde er idriftsætningen af databasesoftwaren TimeSafe påbegyndt, det kan give 
overblikket over kommunens ejendomsportefølje og heri også samtlige grunde.  
 
Bevillingen går til at gøre database-softwaren TimeSafe klar til den struktur, som er under 
implementering i Vesthimmerlands Kommune. Derudover skal databasen også agere støtteværktøj 
til de politiske målsætninger om et formindsket energiniveau og heri CO2-udledning til miljøet. 
 
Til formålet er afsat 0,25 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022. 
 

7.1.5 Bygningsvedligehold  

Til større planlagte udvendige vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger er der afsat en 
særlig pulje på 5 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. de følgende år. Tage, vinduer og i mindre omfang 
ventilation har særlig fokus ved prioritering af midlerne.  
 
Af puljen disponeres 1,303 mio. kr. til en renovering af pavillonbygningen i Rosenparken under 
forudsætning af, at bygningerne overtages af den selvejende institution. Teknik- og Miljøudvalget 
udarbejder en model herfor i samarbejde med bestyrelsen for Rosenparken. 
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De afsatte midler skal i øvrigt ses i sammenhæng med de driftsmidler, som er afsat til den 
ordinære udvendige vedligeholdelse af bygninger, se afsnit ovenfor under Ejendomscenter om 
bygningsdrift- og vedligeholdelse. 
 

7.1.6 Energirenoveringer 2021-2024 i.h.t. energimærkning 

På kommunens bygninger blev der i 2017 afsluttet en runde af den lovpligtige energimærkning. I 
forlængelse deraf er der årligt afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af de anbefalede tiltag. Som 
udgangspunkt prioriteres investeringer med kortest tilbagebetalingstid først, dog under hensyn-
tagen til at anbefalede tiltag og eventuelle andre renoveringer gennemføres i sammenhæng i den 
givne bygning. 
 

7.1.7 Vedligehold af skoler og daginstitutioner -  Masterplan 2021-pulje 

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 inden 2023. 
 
2021-budgetttet på 1,725 mio. kr. er foreløbig disponeret til Aars Skole til udskiftning af tag og 
reparationer på bygning på A, B og C. 
 

7.1.8 Jernbanemuseet Hornum 

Den tidligere stationsbygning renoveres, idet det forventes, at anvendelsen af huset kan indgå i 
udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland. Der forudsættes arbejdet med etablering af en 
selvejende institution i regi af Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
 

7.2 Vejforbedringer 

7.2.1 Vejrenovering Aalestrup 

Til vejrenoveringer i forbindelse med Vesthimmerlands Vand kloakrenoveringer og andre 
forsyningers ledningsarbejder er der afsat et rammebeløb på i alt 29 mio. kr. i budgetperioden, 
heraf 10 mio. kr. i 2021. 
 
I 2021 forsætter renoveringerne i Aalestrup og Raunstrup, mens renoveringer i Ranum og Løgstør 
påbegyndes omkring årsskiftet 2020/2021.  
 

7.2.2 Omlægning af Fjordvej ved Hvalpsund marina 

Budgettet er afsat til ændring af vejforløbet for Fjordvej ved Lystbådehavnen i Hvalpsund, således 
at denne kommer til at gå øst om Restaurant Motel Marina. Arbejdet vil omfatte anlæg af ca. 250 
meter ny vej med vejafvanding og gadelys, uden fortov. 
 
Nuværende Fjordvej tænkes spærret syd for slæbestedet, således at kun bløde trafikanter kan 
passere.  
 
Omlægningen af Fjordvej er en forudsætning for gennemførelse af andre tiltag beskrevet i 
lokalplan nr. 1036 ”Område for havneomdannelse – By- og rekreative funktioner på lystbådehavn, 
Hvalpsund”. I budgetforliget er det derfor aftalt, at projektet igangsættes, såfremt der foreligger et 
konkret projekt for byggeri i det udbudte byggefelt. 
 



203 
 

7.2.3 Cykelstier 

Til etablering af nye cykelstier er i hvert af årene i budgetperioden afsat i alt 4 mio. kr. 
 
De enkelte strækninger udvælges i første omgang på baggrund af en prioriteringsmodel, hvorefter 
Teknik- og Miljøudvalget tager endelig stilling til hvilke, der skal gennemføres. 
 
Aktuelt er en cykelhandlingsplan for Vesthimmerlands kommune i høring. Realisering af planen vil 
trække på midlerne fra indeværende pulje. 
  

7.2.4 Holmevej-Røjbækvej, ændret linjeføring 

Til trafikprojekter omkring Røjbækvej i Farsø er der over 2020-21 afsat et rammebeløb på 3,5 mio. 
kr. Inden udmøntning skal der udarbejdes konkrete forslag til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. 
 

7.2.5 Trafiksikkerhedsprojekter 

Til udførsel af trafiksikkerhedsfremmende tiltag er der årligt afsat 2,0 mio. kr. De afsatte midler 
prioriteres med udgangspunkt i senest godkendte trafiksikkerhedsplan for Vesthimmerlands 
Kommune og tilhørende prioriteringsmodel. Teknik- og Miljøudvalget godkender den endelige 
prioritering af årets pulje. 
 

7.2.6 Gislumvej, opgradering 

Gislumvej er en af kommunens gennemfartsveje og klassificeret som A-vej. Vejen har funktion 
som en A-vej, men lever ikke op til de krav, kommunen stiller til en A-vej. Dels er den for smal og 
dels har den flere horisontal- og vertikalkurver.  

 

Til en opgradering fordelt over 4 år er afsat i alt 16,2 mio. kr. 

Følgende tiltag, som kan iværksættes enkeltvis eller i kombination, overvejes at indgå i 
opgraderingen: 

 

1. Gennemførelse af tiltag for at få nedbragt hastigheden gennem Gislum. Der kan opsættes 
”Din fart” fartvisere ved hastighedszonens begyndelse. 200.000 kr.  

2. Syd for Gislum: Vejforløbet ændres, således horisontale kurver bliver rettet mere ud. Den 
nye vejstrækning udføres med en bredde på 8,8m. 6.000.000 kr. 

3. Øvrige strækninger (Ca. 4 km): Køresporsbredden øges til 3,5 m og. med en kantbane på 
0,9 m i hver side. Det asfaltbelagte areal øges dermed fra 5,5m til 8,8m. 10.000.000 kr.  

Alternativ: 

4. Sikkerhedszonen gennemgås med henblik på faste genstande, stejle skråninger samt 
afmærkning. Udvalgte tiltag gennemføres. 5.000.000 kr. 

 

7.2.7 Vejbelysning, småprojekter 

Pulje på 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. de følgende tre år er afsat til diverse mindre etableringer 
og/eller udskiftninger af vej- og stibelysning. 
 
 
 

7.3 Fritidsområder 

7.3.1 Rosenparken, tilgængelighed  

0,6 mio. kr. er afsat til at forbedre tilgængeligheden i den nederste del af Rosenparken, der i 
årenes løb blevet meget våd. Etablering af drænledninger og/eller trædæk kan blive mulige 
løsninger. 
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7.3.2 Rosenparken, belægning 

1,5 mio. kr. er afsat i 2021 til at realisere følgende forbedringer: 
 

 En ny fast belægning til glæde for kørestolsbrugere og gangbesværede. 

 Nye bedkanter og udskiftning af træ i pergola, samt fast belægning mellem bedene. 

 En udskiftning af trappesten og reparation af støttemur ved nedgang til søen. 
 
Ovenstående projekter i Rosenparken igangsættes under forudsætning af, at der kan etableres en 
selvejende institution, der fremadrettet står for driften af Rosenparken. Teknik- og Miljøudvalget 
udarbejder en model herfor i samarbejde med bestyrelsen for Rosenparken. 
 
 
 

7.4 Byrum og grønne områder 

7.4.1 Badeanlæg Hvalpsund strand 

Projektet omfatter anlæg af en badebro for enden af eksisterende træbadebro på stranden syd for 
færgelejet i Hvalpsund. Anlægget omfatter 30 lbm flydebro vinkelret for enden af en ny fast træbro. 
  
Badepontonen vil i vinterhalvåret kunne trækkes ind i Marinaen og fungere som badebro for 
vinterbaderne og samtidig ligge i læ for bølgepåvirkninger. 
 
Med de yderligere afsatte 0,8 mio. kr. i 2021 har projektet nu et samlet rådighedsbeløb på 1,2 mio. 
kr. 
 

7.4.2 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning  

Arbejdsgruppen GIB (Gang i butikkerne), bestående af Aars Erhvervsråd, Aars Handelstands-
forening og Aars Borgerforening har stået bag ønsket om en delvis overdækning af Kimbertorvet. 
Med de afsatte 5,1 mio. kr. i 2021 er der nu mulighed for at realisere projektet. 
 
To konkrete forslag til overdækning har været sendt i høring i efteråret 2020. Teknik- og Miljø-
udvalget har herefter besluttet at gennemføre forslaget fra JAJA Architects. 
 
 
 

7.5 Havne og lystbådehavne 

7.5.1 Havnerenoveringer 

Over årene 2021-2024 er der afsat i alt 18 mio. kr. til diverse havnerelaterede projekter, heraf 5 
mio. kr. i 2021. 
 
I henhold til budgetforliget fra september 2019 skal der udarbejdes en samlet visionsplan for 
udvikling af havnerelaterede projekter i kommunens havne i Rønbjerg og Hvalpsund, idet en 
visionsplan for havnen i Løgstør skal ses i sammenhæng med projektet om åbningen af Frederik d. 
VII’s kanal. 
 
Teknik- og Miljøudvalget godkender på baggrund af en prioriteret investeringsoversigt for 
Aggersund, Hvalpsund, Rønbjerg og Løgstør havne den endelige anvendelse af midlerne. Dog er 
der i henhold til seneste budgetforlig forlods prioriteret midler til en bølgeskærm i Hvalpsund. 
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7.5.2 Marina og højvandssikring Løgstør 

Over årene 2021-2024 er der afsat i alt 64,8 mio. kr., heraf 3 mio. kr. i 2021, til ny marina i Løgstør 
og en højvandssikring af Løgstør havnefront. 
 
Projektet omfatter en udvidelse af marinaen, der skal kunne rumme flere gæstesejlere og 
fastliggere. Samtidig skal byggeriet ud for østkajen beskytte Løgstør nedre bydel mod 
bølgeindslag. Dernæst en generel hævning af hele bølgeskærmen med 30 cm. Hertil kommer 
belysning af havnefronten og toiletfaciliteter mv. 
 
Groft skitseret er ydermolen det første, der skal etableres, herefter brodæk, pælepladser, 
klimaskærm og til slut faciliteter og belysning af havnefronten.  
 
Myndighedsbehandlingen af projektet er skudt i gang sideløbende med åbningen af Frederik VII´s 
kanal for at kunne ”genbruge” og opnå besparelse på rådgiver. 
 

7.5.3 Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund 

Med henblik på at kunne realisere lokalplan 1036 for området ved Hvalpsund lystbådehavn skal 
det nuværende masteskur fjernes og erstattes af et nyt, samtidigt med at bådoplagspladsen flyttes. 
 
Den nye placering nødvendiggør en kystsikring (stenkastning) til beskyttelse af ny bådoplagsplads 
og masteskur. Endvidere belægninger, belysning samt el- og vandforsyning. 
 
Til formålet er afsat 5 mio. kr. i 2021. 
 
 

7.6 Park & Vej  

7.6.1 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 årligt afsat supplerende 1 mio. 
kr. på anlægskonto. 
 

7.6.2 Maskinhal materielgård Hornum 

I 2021 er afsat 1,5 mio. kr. til opførelse af en ny 450 m2 maskinhal på materielgården i Hornum til 
opbevaring af maskiner. Formålet er at sikre en længere levetid på materielet, hvor især 
saltsprederne belastes af udendørs opbevaring, fordi de tæres under påvirkning af sollys. 
 
Udgifter til drift af den nye hal forudsættes at kunne finansieres via den forlængede levetid på 
maskinerne. 
 

7.6.3 Broer, renoveringer 

Over en 3-årig periode er afsat i alt 2,541 mio. kr. til påtrængende renoveringer af fire større 
vejbroer: 
 
2021: 

 0,75 mio. kr. til broen på Lynnerupvej over Halkær Å. Broen er smal og udvides derfor med ca. 
1 meter i hver side. Bæreevnen på broen skiltes efter kontrol, idet der er en relativt stor trafik 
med store tunge landbrugsmaskiner. 

 0,215 mio. kr. til broen over Simested Å ved Hvamvej i Aalestrup. Montering af nyt højt 
broværk samt forlængelse af broværket med betonfundament + montering af vejautoværn. 

 
2022: 
0,7 mio. kr. til broen på Korsholmvej over Lerkenfeld Å. Her udskiftes brodækket. 



206 
 

 
2023: 
0,876 mio. kr. til broen på Vesterbro over Lerkenfeld Å. Også her udskiftes brodækket. 
 
 
 

7.7 Natur og fritid  

7.7.1 Skiltning og formidling i natur- og vandreområder 

I 2021 er afsat 0,55 mio. kr. til at løfte skiltningen og formidlingen omkring de lokale vandreruter, 
faciliteter i naturen og badesteder. 
 
I projektet søges skabt et samlet overblik over de nationale vandreruter samt et overblik over 
hvordan de forskellige stier, faciliteter og attraktioner spiller sammen og supplerer hinanden. 
Dernæst søges det at knytte natur- og friluftsoplevelser op på projekter, kulturhistorie og allerede 
eksisterende faciliteter, så brugerne får fantastiske oplevelser, og lokalbefolkningen opdager 
betydningen af deres lokale naturområder både i et lokalt og internationalt perspektiv. 
 
Til (udskiftning af) skilte er der disponeret 0,3 mio. kr. i forbindelse med vandreruter og 0,05 mio. 
kr. i forbindelse med badevandskilte. Dernæst er der disponeret 0,2 mio. kr. til ansættelse af en 
deltidsmedarbejder i et år, der i samarbejde med naturvejleder og andre nøglemedarbejdere bliver 
ansvarlige for koordinering og etablering af ovenstående. 
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Investeringsoversigt 

Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

I alt 105.012 95.081 99.663 84.389 

     Økonomiudvalget 5.637 3.109 0 0 

61 Anlæg-Direktion 1.500 0 0 0 

61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og    
 

    

          Udvikling 1.500 0 0 0 

61002 Forsøgsordninger for senior-   
 

    

          bofællesskaber 1.500 0 0 0 

62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning 4.137 3.109 0 0 

621 Anlæg-Budget og Regnskab 3.959 3.109 0 0 

62100 Anlæg-Byfornyelse 3.959 3.109 0 0 

62008 Landsbyfornyelse 2020 0 0 0 0 

62009 Nedrivn. af Solkrogen 8-16, Aars 650 0 0 0 

62011 Anlæg til økonomisk politik 0 0 0 0 

62012 Landsbyfornyelse 2021 2.909 2.909 0 0 

62013 Udviklingsplan for Aalestrup 50 200 0 0 

62014 Nedrivning af børnehave 350 0 0 0 

62200 Anlæg-Administration og IT 178 0 0 0 

62202 Bredbåndspulje medfin. af lokale   
 

    

          initiativer 178 0 0 0 

     Sundhedsudvalget 8.200 4.000 5.000 1.000 

63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning 8.200 4.000 5.000 1.000 

63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed 5.700 3.000 4.000 0 

63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering 4.000 0 0 0 

63103 Sundhedens hus (210 &250) 1.000 3.000 4.000 0 

63105 Udskiftning af motorer på loftslifte 700 0 0 0 

63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap 500 0 0 0 

63307 Brandsikkerhed på botilbud og   
 

    

          bofællesskaber 500 0 0 0 

63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice 2.000 1.000 1.000 1.000 

63508 Renovering af plejecentre  1.500 1.000 1.000 1.000 

63509 Brandsikkerhed på plejecentre 500 0 0 0 
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Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Familieudvalget 18.250 21.000 21.000 7.500 

64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforv. 18.250 21.000 21.000 7.500 

644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud 18.250 21.000 21.000 7.500 

64410 Anlæg-Skoler 17.000 20.000 20.000 6.500 

64404 Masterplan 2019 4.000 3.000 3.000 0 

64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole 8.500 9.000 0 0 

64406 Toppedalskolen 4.500 8.000 17.000 0 

64407 Nedrivning Toppedalskolen 0 0 0 3.500 

64409 Masterplan, skoler 2021 0 0 0 3.000 

64600 Anlæg-Dagtilbud 1.250 1.000 1.000 1.000 

64602 Masterplan Dagtilbud 2018 1.250 1.000 1.000 0 

64605 Masterplan dagtilbud, 2021 0 0 0 1.000 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 13.135 21.500 37.497 3.500 

63700 Anlæg-Kultur og Fritid 13.135 21.500 37.497 3.500 

63704 Svømmecenter Vesthimmerland 10.000 15.000 30.000 0 

63715 Landsbyudvalget - projektmidler 2021 1.000 1.000 1.000 1.000 

63716 Vedligehold af haller - 2021 500 500 500 500 

63717 IT-udstyr på folkebiblioteker 850 0 0 0 

63718 Aalestrup IC, friluftsbad mv. 250 5.000 5.997 0 

63719 Stenaldercentret - parkering mv. 71 0 0 0 

63720 Johannes V. Jensen Museet depot 73 0 0 0 

63721 Udviklingsprojekt Verdensarv   
 

    

          UNESCO 191 0 0 0 

63722 Knabergården - forprojektering 200 0 0 0 

63723 Naturrum Kimbrerhøjen 0 0 0 2.000 

     Teknik- og Miljøudvalget 59.790 45.472 36.166 72.389 

62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning 59.790 45.472 36.166 72.389 

623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme 9.475 9.572 8.090 7.350 

62320 Anlæg-Ejendomscenter 9.475 9.572 8.090 7.350 

62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedr. 500 500 500 500 

62307 Kloaksepareringer 500 500 500 500 

62311 CO2-reduktion / Energiledelse 500 500 0 0 

62312 Ejendomsadministration, struktur 250 250 0 0 

62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje 5.000 4.000 4.000 4.000 

62316 Energirenoveringer 2021- 1.000 1.000 1.000 1.000 

62317 Masterplan 2021- 1.725 1.822 2.090 1.350 

62318 Jernbanehuset Hornum 0 1.000 0 0 

625 Anlæg-Drift og Anlæg 49.765 35.900 28.076 65.039 

6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder 27.400 16.200 16.200 17.200 

62510 Anlæg-Vejforbedringer 25.300 16.200 16.200 17.200 

62411 Vejrenovering Aalestrup (37) 10.000 6.000 6.000 7.000 

62415 Fjordvej ved marina, omlægning 2.300 0 0 0 

62416 Cykelstier 4.000 4.000 4.000 4.000 

62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring 2.500 0 0 0 

62421 Trafiksikkerhedsprojekter 2.000 2.000 2.000 2.000 
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Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

62422 Gislumvej, opgradering 4.200 4.000 4.000 4.000 

62423 Vejbelysyning, småprojekter 300 200 200 200 

62513 Anlæg-Fritidsområder 2.100 0 0 0 

62602 Rosenparken, tilgængelighed    
 

    

           ved å og sø 600 0 0 0 

62603 Rosenparken, belægning og   
 

    

           pergola 1.500 0 0 0 

6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum 18.900 18.000 10.000 46.839 

62520 Anlæg-Byrum og grønne områder 5.900 0 0 0 
62701 Badehestesko og springplatform 
           Hvalpsund strand 800 0 0 0 

62707 Kimbrertorvet Aars-delvis    
 

    

           overdækning 5.100 0 0 0 

62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne 13.000 18.000 10.000 46.839 

62806 Havnerenoveringer, 2021 pulje 5.000 3.000 0 10.000 

62807 Marina og højvandssikr.Løgstør 3.000 15.000 10.000 36.839 

62808 Masteskur og bådoplagsplads   
 

    

          Hvalpsund, flytning 5.000 0 0 0 

62540 Anlæg-Park & Vej 3.465 1.700 1.876 1.000 

62850 Genopretning af fortove 1.000 1.000 1.000 1.000 

62852 Maskinhal materielgård Hornum 1.500 0 0 0 

62853 Broer, renoveringer 965 700 876 0 

62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat 550 0 0 0 

6271 Projekter Natur og Miljø 550 0 0 0 

62714 Anlæg - Natur og fritid 550 0 0 0 

62961 Skiltning og formidling i natur- 550 0 0 0 

          og vandreområder         

 


