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Budgetaftale 2021 
 
 
Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og 
VestHimmerlandsListen står alle bag Budgetaftalen 2021.  
 
Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2020. 
 
Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev behandlet til byrådsmødet 17. september 2020. 
 
Budgettet viser en skarp prioritering af kommunens penge, og sikrer at grundlaget for den økonomiske politik 
fastholdes. Forhandlingerne har taget udgangspunkt i de politisk prioriterede områder og opgaver i Plan- og 
Bæredygtighedsstrategien, samt ønsker til drift og opgaver fra fagudvalg og administrationen. Herved sikres 
sammenhæng mellem strategi, daglig drift og økonomi. 
 
Med den nye udligningsaftale samt Økonomiaftalen for kommunerne – indgået mellem KL og regeringen - er 
Vesthimmerlands Kommune blevet stillet økonomisk bedre end tidligere. Det har medført en budgetlægning for 
Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, der giver mulighed for at bevare det nuværende serviceniveau, sikre 
velfærd og give plads til nye investeringer og udvikling.  
 
Byrådet har vedtaget reduktioner på driften på godt 7 mio. kr. i år via effektiviseringer og fortsættelse af 
nuværende serviceniveau. Reduktionsforslagene giver mulighed for at øge driften på andre områder med i alt 15 
mio. kr. – primært på velfærdsområderne. 
 
Budgetaftalen rummer desuden det højeste anlægsbudget i Vesthimmerlands Kommunes historie, hvor ca. 110 
mio. kr. er afsat til investeringer, der udover velfærd, turisme og byrum skal være med til at understøtte 
beskæftigelsen i en ukendt COVID-19 fremtid. Dette skyldes også, at rammen til anlæg i aftalen om 
kommunernes økonomi er hævet.  
 
Skatteprocenten nedsættes ved årsskiftet fra 27 til 26,3 % fuldt finansieret af Staten, og vil derfor ikke have 
negative konsekvenser for kommunens økonomi. Det er en kærkommen håndsrækning til skatteyderne i 
Vesthimmerland. 
 
Vesthimmerlands Kommune skal være et godt sted at bo og leve – både for dem, der allerede bor her, tilflyttere 
og for dem, der driver erhverv. Det prioriteres i budgetaftalen, der rummer overskrifterne Vores børn og unge, 
Sundheds- og ældreområdet, Kultur og fritid, Bosætning, Branding og handelsliv, Anlæg og vækst samt Natur og 
miljø.   

Vores børn og unge 
Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland, og 
derfor skal vi i vores budget sikre midler til at etablere de bedste rammer for trivsel, læring og udvikling.    
 
Med de visioner for Vesthimmerland og målsætningen om moderne, renoverede og tidsvarende rammer er der 
prioriteret 17,5 mio. kr. i årene 2021 og 2022 til renovering af Aalestrup Skole, som samlet bliver et anlægsprojekt 
på 33 mio. kr. med alle etaper. Også på Toppedalskolen på Vilstedvej er der nye moderne rammer på vej, idet 
budgetaftalen afsætter 30 mio. kr. til en nybygget skole, der bliver samlet på matriklen på Vilstedvej, så de fysiske 
rammer og faciliteterne forbedres for elever, forældre og ansatte.   
 
I tråd med vores visioner i Plan- og Bæredygtighedsstrategien er det vigtigt, at vi giver vores børn de bedste 
muligheder for at lære og trives allerede fra første skoledag. Med midler afsat til indskolingsmodellen styrkes den 
målrettede indsats i matematik og dansk for elever i 0. – 3. klasse. Målet er, at fokusere mere på holdopdeling, så 
der gives mere tid til den enkelte elev og bedre mulighed for at sætte ind på den enkelte elevs faglige niveau. 
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Budgetaftalen sikrer desuden, gennem afsatte midler til ’Projekt uddannelsesparat’, at der gives vejledning til alle 
kommunens børn og unge ned til 7. klasse, så flest mulige gøres parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i job. Det er et vigtigt indsatsområde og i Vesthimmerland følger vi med i 
udviklingen og sørger for, at vi også i fremtiden uddanner og skaber kvalificeret arbejdskraft.   
 
I Vesthimmerland vil vi gerne understøtte kultur- og samfundsundervisningen i folkeskolen. Med en pulje til 
bustransport giver vi alle folkeskoleklasser mulighed for én årlig bustur, hvor vores børn og unge får bedre 
muligheder for at komme på ekskursion til Vesthimmerlands mange kultur- og samfundsrelaterede seværdigheder.  
En økonomisk prioritering, som både understøtter vores mange aktører som eksempelvis museer, spiller ind i 
vores nye vedtagne kulturpolitik og giver vores børn og unge udvidet indsigt i deres hjemkommune. Pr. skoleår 
forventer vi at sende 100 klasser på bustur rundt i kommunen. 
 
Vesthimmerlands mindste borgere tilgodeses også i denne budgetaftale, hvor man i år har valgt, at prioritere 
midler til bedre normeringer for børn med særlige udfordringer, som i dagligdagen har brug for ekstra støtte og 
voksenkontakt.     

Sundheds- og ældreområdet 
Vi skal blive ved med at investere i kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet, så vores borgere får det 
bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand. 
 
Vi skal give vores borgere med demens pleje, omsorg og en indholdsrig hverdag. Med det udgangspunkt er der 
afsat midler til, at personalet klædes fagligt på og udvikler deres kompetencer på demensområdet. Der er også 
tildelt yderligere ledsagertimer, så beboerne på vores botilbud får mulighed for at blive ledsaget til flere aktiviteter 
og oplevelser i dagligdagen, hvilket skal understøtte visionen om det gode liv for alle.   
 
På seniorområdet er fysiske aktiviteter og sundhedsfremme en vigtig prioritering, når vi skal skabe og sikre de 
bedste muligheder for et godt seniorliv i Vesthimmerland. Via ’Projektet Bevæg dig for livet – Senior’ fastholdes og 
igangsættes der nye aktiviteter for kommunens borgere, hvilket understøtter visionen om motion og fællesskaber, 
når det gælder mental og fysisk sundhed.      
 
Der prioriteres desuden midler til løbende renovering af vores plejecentre og øget brandsikkerhed, så vi kan give 
vores ældre borgere trygge og gode rammer. 
 
Sundhedsplatformen kører videre i budget 2021, da redskabet har vist sig at være yderst brugbart for en bred 
gruppe af kommunens borgere med KOL, hjertekar-sygdomme samt de der kæmper med overvægt, inaktivitet, 
rygning eller alkohol. Borgerne får en personlig digital rådgiver, og har mulighed for at blive en del af et digitalt 
fællesskab med andre, som oplever samme udfordringer. Redskabet skal ikke erstatte de fysiske møder, men 
skal ses som et godt supplement.     
 
Vi har et mål om, at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger og her prioriteres penge til TIM - en robot, der 
både kan bestille og dosere medicin til hjemmeboende borgere, så der opnås større sikkerhed omkring 
medicintildelingen.  
 
Der er også afsat penge til, at Vesthimmerlands Kommune kan oprette et udgående rehabiliteringsteam, som skal 
understøtte rehabiliteringsindsatser på både plejecentre, i eget hjem og på dagscentre. Formålet med indsatsen 
er, at de involverede borgere vedligeholder eller alternativt genvinder deres tidligere funktionsniveau. Indsatsen vil 
foregå i et tæt og målrettet samarbejde mellem borger, fysio-/ergoterapeuter og øvrigt plejepersonale, og vil være 
et led i at øge livskvaliteten hos denne gruppe af borgere.   
 
Byrådet har med aftalen lagt vægt på at følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og styrke 
fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i kommunen. Derfor er der fortsat prioriteret økonomi til 
Sundhedens Hus i Farsø, der skal sikre lægedækning i et nært, attraktivt og sammenhængende sundhedsvæsen 
tæt på sygehusets matrikel og Sundhedscenter Vesthimmerland. 
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Kultur og fritid 
I Budget 2020 bidrager vi til kommunens rige foreningsliv og muligheden for at give vores borgere kulturelle 
oplevelser.  
 
I Aalestrup vil vi medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for alle aldersgrupper ved at 
udvikle Aalestrup Friluftsbad med en bæredygtig svømmesø og vinterbadningsfaciliteter i sammenhæng med det 
nuværende friluftsbad. Faciliteter til ca. 11 mio. kr., som skal sikre besøgende hele året rundt og skabe rammer 
for fællesskaber og ekstra motivation til at dyrke idræt og bevægelse. 
 
Vi afsætter desuden midler til Naturrum Kimbrerhøjen. Det skal være med til at styrke det lokale og frivillige 
arbejde samt skabe nogle fysiske rammer, som inspirerer til fysisk aktivitet. Det er også et led i, at få flere med i 
foreningslivet.      
 
Desuden er der afsat midler til at udskifte bibliotekernes IT-udstyr, så det bliver nemmere for borgerne at betjene 
sig selv udenfor betjeningstiden. Derudover er der givet en økonomisk håndsrækning til en ny parkeringsplads 
ved Stenaldercenteret, et depot til Johannes V. Jensens Museet, midler til en for-projektering af Knabergården og 
midler til at skubbe udviklingsprojektet, Verdensarv UNESCO, i gang.  

Bosætning, branding og handelsliv 
Det er vigtigt, at vi holder hjulene i gang i vores lokale handelsliv, og vi ved at konkurrencen fra de større byer og 
internettet er benhård – særligt under COVID-19.  
 
Handelsstandsforeningernes tilskud øges derfor med 550.000 kr. Midlerne kan anvendes til fælles udgifter til 
konsulentbistand, som kan bidrage til at tiltrække nye handelsdrivende efter behov. Midlerne kan også anvendes 
til, at de fire handelsstandsforeninger kan øge deres aktivitetsniveau i løbet af året. Handelslivet er afgørende for 
fastholdelsen af borgere og målet om øget bosætning.  
 
I forhold til bosætning videreføres puljen til bosætningsstrategi, hvor midlerne skal anvendes til at fortsætte 
uddelingen af velkomstpakker til nye borgere, afholde arrangementer og branding af kommunen og kommunale 
byggegrunde. Der er desuden afsat penge til annoncering, som primært skal bruges ved udbud af ejendomme og 
byggegrunde i vores lokale aviser.  

Anlæg og vækst 
I Plan- og bæredygtighedsstrategien har vi et fokusområde, Vores Vækst. Udviklingen i Vesthimmerland skal 
bidrage til, at vi konstant udnytter de muligheder og potentialer som vores kommune besidder både til gavn for 
borgerne og for erhvervslivet. Udviklingen skal også tiltrække flere turister og medvirke til at gøre kommunen til et 
endnu bedre sted at drive virksomhed. De store anlægsprojekter skal også bidrage til at understøtte 
beskæftigelsen, som i en tid med COVID-19 er under pres.  
 
I udviklingsplanen for Aars By er der et ønske om delvist at overdække Kimbrertovet, hvilket byrådet har afsat 5,1 
mio. kr. til. En overdækning, der skal forbedre anvendelsen af torvet og derved understøtte handelslivet og mulige 
rammer til arrangementer.  
 
En ny marina i Løgstør og højvandssikring af byens havnefront er også vedtaget med 65 mio. kr. fra 2021-2024. 
Et nyt havneanlæg med udvidelser, som skal sikre og rumme flere gæstesejlere og fastliggere med målet om at 
styrke bl.a. turismen. Anlægget består af ydermole, brodæk, pælepladser, klimaskærme og belysning af 
havnefronten.  
 
I Hvalpsund investerer vi også i havnemiljøet med et nyt badeanlæg, bølgeskærm og vi muliggør byggeri samt 
udvikling af området ved lystbådehavnen. Tiltag som også understøtter den udviklingsplan for Hvalpsund by, som 
er igangsat. 
 
Planerne om et nyt svømmecenter i den vestlige del af Aars fortsætter uændret, hvor budgetaftalen rummer 
midler til betaling og realisering af Svømmecenter Vesthimmerland. Et nyt svømmecenter, der nu er sendt i EU-
udbud med en samlet anlægsramme på over 100 mio. kr. og forventes igangsat i 2021. Svømmecentret skal give 
alle aldersgrupper mulighed for vandaktiviteter, som understøtter det gode, sunde og mentale liv i 
Vesthimmerland. Samtidig vil vi gerne skabe de bedste muligheder for, at endnu flere motiveres til idræt og 
bevægelse. Moderne faciliteter og et stærkt foreningsliv kan også skabe grundlag for øget bosætning. 
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Nedrivning af Solkrogen og Børnehaven Præstegårdvej i Aars er også på budgettet, så vi forbedrer det fysiske 
miljø og understøtter visionen om at gøre Vesthimmerland til et attraktivt sted at være. Det skal være med til at 
forbedre helhedsindtrykket i vores byer.    

Natur og miljø 
I Vesthimmerland arbejder vi med at skabe øget tilgængelighed til naturen, øget turisme og øge borgernes 
mulighed for motion og oplevelser i vores skønne natur. Med de visioner er der afsat ekstra midler til at 
vedligeholde cykel- og vandreruter. Da stierne er brugt af mange cyklende og gående vil den øgede 
vedligeholdelse sikre en mere positiv naturoplevelse og afledte effekter på turisme, kultur- og fritidsområdet. Der 
er også afsat penge til bedre skiltning på kommunens natur- og vandreruter. 
 
I kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi har vi øget fokus på klima, bæredygtighed og at mindre CO2-
udledning, hvorfor der også er afsat midler til CO2 reduktion gennem energiledelse, en Klima-handleplan via 
sammenarbejdet i DK-2020, LIFE-projekt Løgstør Bredning og vandløbsforbedringer.  
Der gives et bidrag til projektet ”Havørred Limfjorden”, som skal være med til at løfte fjorden som 
lystfiskerdestination, så vi fremmer turisme- og erhvervsudviklingen i Vesthimmerland. Øge lystfiskeri vil have en 
positiv effekt på antallet af gæster, som benytter sig af vores overnatningsmuligheder og handler i vores lokale 
butikker.  
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Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra Byrådet 
 
Indholdsmæssigt er der indarbejdet en anlægsramme incl. grundkapital på 95,0 mio. kr. Her ud over er budgettets 
forudsætninger følgende: 
 

 Indregnet særtilskud efter ansøgning på 20,004 mio. kr. i 2021 - 2024. 

 En skatteprocent på 27,0 % i årene 2021 – 2024. 

 Uændret grundskyld i forhold til 2020 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige 
ejendomme. 

 Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. 

 Lånoptagelse på 23,824 mio. kr. 

 Afdrag på lån med 64,650 mio. kr.  

 Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 32,420 mio. kr. 

 Kirkeskatteprocent på 1,18 %.  

 Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 95,0 mio. kr. 
 
 

Aftalens indhold 
 
Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: 
 

 Indregnet særtilskud efter ansøgning på 20,004 mio. kr. i 2021 - 2024. 

 En skatteprocent på 26,3 % i årene 2021 – 2024. Staten yder 100 % kompensation. 

 Uændret grundskyld i forhold til 2020 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige 
ejendomme. 

 Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. 

 Lånoptagelse på 25,137 mio. kr. 

 Afdrag på lån med 64,650 mio. kr.  

 Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 10,687 mio. kr. 

 Kirkeskatteprocent på 1,18 %.  

 Driftsudvidelser fratrukket driftsreduktioner på netto 8,034 mio. kr. 

 Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 110,012 mio. kr. 
 

 
I de kommende år planlægger Vesthimmerland en større anlægsramme. Dette skyldes også, at der i aftalen om 
kommunernes økonomi er givet mulighed for at øge anlægsrammen, hvilket Vesthimmerland vælger at benytte 
sig af.  

 
Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Den udmeldte serviceramme 
er overholdt. 
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Aftalens resultatbudget 

 

Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Skatter -1.639.368 -1.664.943 -1.683.654 -1.710.851

Generelle tilskud -1.043.619 -1.068.724 -1.117.193 -1.151.914

Indtægter i alt -2.682.986 -2.733.667 -2.800.847 -2.862.765

Driftsudgifter

Økonomiudvalget 159.540 161.451 164.212 166.708

Sundhedsudvalget 748.300 752.659 755.226 757.726

Beskæftigelsesudvalget 721.451 721.836 721.073 721.073

Børne- og Familieudvalget 690.637 690.452 690.344 690.344

Kultur- og Fritidsudvalget 65.752 66.632 66.313 68.325

Teknik- og Miljøudvalget 123.268 123.189 123.115 123.115

Pris- og lønstigninger 54.115 104.402 153.245

Driftsreduktioner -6.380 -8.700 -11.130 -11.130

Driftsudvidelser 15.166 14.424 14.374 13.386

Driftsudgifter i alt 2.517.734 2.576.058 2.627.929 2.682.792

Renter 6.041 5.600 5.219 4.629

Yderligere renter -752 -752 -752 -752

Renter i alt 5.289 4.848 4.467 3.877

Skattefinansieret driftsoverskud -159.963 -152.761 -168.451 -176.096

Anlæg 105.012 95.081 99.663 84.389

RESULTAT AF SKATTEFINANS. OMRÅDE -54.951 -57.680 -68.788 -91.707

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift 0 0 0 0

Anlæg 0 0 0 0

RESULTAT AF FORSYN.VIRKSOMHED 0 0 0 0

DET SAMLEDE RESULTAT -54.951 -57.680 -68.788 -91.707

Optagne lån -25.137 -29.072 -26.118 -29.821

Afdrag på lån 64.650 67.091 69.472 71.948

Yderligere afdrag på lån 0 0 0 0

Afdrag på lån i alt 64.651 67.091 69.472 71.948

Balanceforskydninger -249 -259 -270 -647

Grundkapital 5.000 5.000 2.000 8.000

Balanceforskydninger i alt 4.751 4.741 1.730 7.353

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -10.687 -14.920 -23.704 -42.227

Resultatbudget



 

Budgetaftale 2021 Side 7 
 

Økonomi - opsummering 
 
Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: 
 
 

 
 

 
 

Driftsreduktioner 
 
 

 
 
 
 

2021 2022 2023 2024

Resultatbudget -32.420 -26.326 -48.729 -43.287

- Neutralisering af anlæg incl. grundkapital -95.000 -90.000 -80.000 -90.000

- Neutralisering af låneadgang 23.824 25.425 26.988 26.988

Resultatbudget til prioritering -103.596 -90.901 -101.741 -106.299

- Driftsreduktioner -7.132 -9.452 -11.882 -11.882

- Driftsudvidelser 15.166 14.424 14.374 13.386

Netto reduktioner/drift 8.034 4.972 2.492 1.504

- Anlægsønsker 105.012 95.081 99.663 84.389

- Grundkapital 5.000 5.000 2.000 8.000

- Anlæg op til økonomisk politik 2022 - 2024 -10.081 -21.663 -2.389

- Neutralisering af anlæg op til øko. politik 10.081 21.663 2.389

Anlægsbudget 110.012 100.081 101.663 92.389

- Lån, automatisk låneadgang -19.764 -23.764 -12.500 -49.339

- Lån til borgernære områder -10.655 -9.308 -9.618 -2.482

- Lånegarantier 3.456 0 0 0

- Regulering af lånoptagelse 1.826 4.000 -4.000 22.000

Netto låneoptagelse -25.137 -29.072 -26.118 -29.821

Resultat i forhold til aftalen -10.687 -14.920 -23.704 -42.227

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

ØKrå-001 Betaling til beredskabet 0 -1.000 -1.000 -1.000

ØKrå-002 Virtuelle møder (Samlet for alle udvalg) -500 -500 -500 -500

ØKrå-003 Lavere bankudgifter -752 -752 -752 -752

Økonomiudvalget i alt -1.252 -2.252 -2.252 -2.252
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Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

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

Sundhedsudvalget i alt -800 -2.120 -4.550 -4.550

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

BESrå-001 Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse -625 -625 -625 -625

BESrå-002 Overgangsydelse -645 -645 -645 -645

BESrå-003 Regnskabserfaring - Driftsudgifter -150 -150 -150 -150

Beskæftigelsesudvalget i alt -1.420 -1.420 -1.420 -1.420

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

BFrå-001 Regnskabserfaring - Tjenestemandspension -900 -900 -900 -900

BFrå-002 Regnsk.erfa. objektiv fin. taleinst/hjerneskade -300 -300 -300 -300

BFrå-003 Regnskabserfaring - Fremskrivning SFO takst -185 -185 -185 -185

BFrå-004 Pædagogisk IT konsulent -250 -250 -250 -250

BFrå-005 Fokusklassen - fra 3 til 2 klasser -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Børne- og Familieudvalget i alt -2.835 -2.835 -2.835 -2.835

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

KFrå-001 Knabergården - driftsomlægning -280 -280 -280 -280

Kultur- og Fritidsudvalget i alt -280 -280 -280 -280
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Bemærkninger til aftaler om driftsreduktioner 
 
 
SUNrå-002: Borgerens udvikling i centrum – ikke vedtaget som forelagt 
Sundhedsudvalget skal bearbejde forslaget med henblik på at udarbejde nyt oplæg til Budget 2022, da der ligger 
positive ideer for borgerne i baggrunden for forslaget. 
 
SUNrå-003: Lukning af AKUT tilbuddet Kimbrerparken – ikke 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. 
 
TMrå-008: Vandløbsvedligeholdelse 
Der ønskes udarbejdet et forslag til Budget 2022 vedr. en fremadrettet administrationspraksis for, at der på 
strategiske udvalgte punkter kan reguleres til 20 cm under regulativmæssig bund i overensstemmelse med 
lovgivningens muligheder.  
 
 
  

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

TMrå-001 Miljøvagtordning -50 -50 -50 -50

TMrå-002 Slidlagsarbejder -150 0 0 0

TMrå-003 Vejafvandingsbidrag, beregningsgrundlag -660 -660 -660 -660

TMrå-004 Ejendomscenter - investeringspotentiale

flerbrugerhuse, færre lokationer, service ens -150 -300 -300 -300

administrationsbygninger, rammebesparelse -250 -250 -250 -250

tekniker ansættes ifm ovenstående 480 480 480 480

TMrå-005 Udbud af el -100 -100 -100 -100

TMrå-006 Belysning - eksterne tilslutninger -75 -75 -75 -75

TMrå-007 Rottebekæmpelse, administrationsbidrag -25 -25 -25 -25

TMrå-008 Vandløbsvedligeholdelse -105 -105 -105 -105

TMrå-009 Grundvands- og virksomhedsområdet 540 540 540 540

Teknik- og Miljøudvalget i alt -545 -545 -545 -545
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Driftsudvidelser 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

ØKdr-001 IT vagtordning 360 360 360 360

ØKdr-004 Videreførsel pulje til bosætningsstrategi 250 250 250 250

ØKdr-005 Ressource til forventet DK2020 partnerskab 600 600 600 0

ØKdr-006 Forhøjet tilskud til handelsstandsforeninger 550 550 550 550

ØKdr-009 Hærvejen - Udviklingsprojekt 200 200 200 0

ØKdr-010 IT-investeringer - IT-infrastruktur 0 0 0 0

ØKdr-011 Annoncering i lokalaviser 200 200 200 200

ØKdr-012 Afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet 350 0 0 0

Økonomiudvalget i alt 2.510 2.160 2.160 1.360

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

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

SUNan-108 Ombygning af hjælpemiddeldepotet 55 55 55 55

Sundhedsudvalget i alt 5.005 4.355 4.305 4.205

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

BESdr001a Projekt Uddannelsesparat 730 730 730 730

BESdr-002 Lægeerklæringer og sundhedskoordinator 1.050 1.050 1.050 1.050

Beskæftigelsesudvalget i alt 1.780 1.780 1.780 1.780



 

Budgetaftale 2021 Side 11 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bemærkninger til aftaler om driften 
 
 
ØKdr-004: Videreførsel af pulje til bosætningsstrategi 
Midlerne skal anvendes til en fortsættelse af aktiviteter med velkomstpakke til nye borgere, branding via 
kampagner, arrangement for tilflyttere i henhold til den godkendte handleplan for bosætning. 
  

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

BFdr-001 Byrådsmøde for elevråd 75 75 75 75

BFdr-002 Drengenes faglige trivsel i folkeskolen 0 0 0 0

BFdr-003 Pigernes sociale trivsel i folkeskolen 0 0 0 0

BFdr-004 Pulje til understøt. af kultur & samfundsundervis 500 500 500 500

BFdr-007 Servicelederfunktion i børnehaver/vuggestuer 375 375 375 375

BFdr-008 Ændret tildeling til børn i minigrupper 500 500 500 500

BFdr-009 Ledelse udenfor normeringen i daginst. 0 0 0 0

BFdr-010 Indskolingsmodel - højere kvalitet 541 1.299 1.299 1.299

BFdr-012 Regnskabserfaring - Tabt arbejdsfortjenste 1.000 1.000 1.000 1.000

Børne- og Familieudvalget i alt 2.991 3.749 3.749 3.749

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

KFdr-001 J. V. Jensen Museet - opnormering lederstilling 162 162 162 162

KFdr-003 Bevæg Dig For Livet - tværgående projekt S&K 430 430 430 430

KFdr-004 Kulturpolitik - indsatser fra handleplan 250 250 250 250

KFdr-006 Fuld udfasing af 25 års reglen 0 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 842 842 842 842

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

TMdr-002 Signalanlæg - drift af tilkomne anlæg 50 50 50 50

TMdr-004 Legepladser - forbedret tilsyn/sikkerhed 150 150 150 150

TMdr-007 Myndighedsbehandling spildevand m.v. 550 550 550 550

TMdr-008 Godkendelser og tilsyn landbrug 0 0 0 0

TMdr-010 Havørredprojekt i Limfjorden 88 88 88 0

TMdr-011 Tilskud til færgedrift Hvalpsund-Sundsøre 500 0 0 0

TMdr-012 LIFE-projekt Løgstør Bredning 200 200 200 200

TMdr-013 Vedligeholdelse af cykel- og vandrestier 500 500 500 500

Teknik- og Miljøudvalget i alt 2.038 1.538 1.538 1.450
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ØKdr-006: Forøget aktivitetstilskud til handelsstandsforeningerne 
Handelsstandsforeningernes tilskud øges med 550.000 kr. Midlerne 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. 
 
ØKdr-010: Implementering af nye offentlige digitale løsninger samt tilpasning af den digitale infrastruktur 
Der gives mulighed for at afholde udgifterne bevillingsmæssigt med efterfølgende finansiering via opnåede 
besparelser på IT-systemer, der udfases. Beløbet på 4,0 mio. kr. kan bruges i 2021 og finansieres i perioden 
2021 - 2024. Mer-/mindreforbrug overføres mellem årene. 
 
ØKdr-011: Annoncering i trykte og digitale medier 
Midlerne skal primært anvendes til mere målrettet annoncering ved udbud af kommunale ejendomme og grunde. 
 
SUNdr-009: Ledsagetimer til beboere i botilbud 
Midlerne afsættes med henblik på at sikre den beskrevne brugergruppe 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. 
 
SUNdr-010: Lokaler til enheder på ældreområdet 
Lokalerne skal også anvendes til sundhedsplejerskerne m.v. Forvaltningen skal sikre rette huslejeniveau. 
Lejeaftalen skal modregnes kommunens låneadgang med 1.826.000 kr.  
 
SUNdr-011: Oprettelse af et udgående rehabiliteringsteam 
Der afsættes midler til etablering af en forsøgsordning, hvor Sundhedsudvalget fastsætter rammer og 
serviceniveau inden for den økonomiske ramme. Ordningen evalueres inden sommeren 2022. 
 
BESdr-001a: Ungdommens Uddannelsesvejledning - Projekt Uddannelsesparat 
Ordningen skal løbende evalueres. 
 
BFdr-002 og BFdr-003: ”Drengenes faglige trivsel i folkeskolen” og ”Pigernes sociale trivsel i folkeskolen” 
Der ønskes fortsat, at der arbejdes målrettet i forhold til de bekrevne indsatsområder inden for Børne- og 
Familieudvalgets samlede ramme f. eks. via de hidtidige overskydende midler på inklusionsområdet, såfremt der 
fortsat er overskud på disse midler. 
 
BFdr-007: Serviceleder i børnehaver og vuggestuer 
Midlerne svarende til 500.000 kr. fordeles ligeligt mellem de 12 daginstitutioner, der selv kan disponere midlerne 
til køb af håndværkerydelser eller køb af teknisk serviceleder via fælles ordninger med andre institutioner eller 
skoler. 
 
KFdr-006: Fuld udfasning af 25 års reglen 
Hvis der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets afsatte midler til Fritidsrådet er ledige midler, så udfases 25-års 
reglen i 2021.  
 
TMdr-007 og TMdr-008: ”Myndighedsbehandling spildevand m.v. - mandskabs-ressource” 
og ”Godkendelser og tilsyn landbrug” 
Bevillingen gives under et, da opgaverne ligger i samme afdeling, der derefter må fordele ressourcerne på de 
samlede opgaver. 
 
TMdr-013: Vedligeholdelse af cykel- og vandrestier 
Midlerne afsættes til et generelt løft af kommunens stier med henblik på at fremme service for både borgere og 
gæster, herunder på Himmerlandsstien. 
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Anlægsprojekter 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021 og 2022 2.909 2.909 0 0

ØKan-002 Kommunal grundkapital 5.000 5.000 2.000 8.000

ØKan-004 Nedrivning af Solkrogen 8-16 650 0 0 0

ØKan-005 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber 1.500 0 0 0

ØKan-006 Udviklingsplan for Aalestrup 50 200 0 0

ØKan-007 Nedrivning af børnehave 350 0 0 0

ØKan-009 Sundhedshus i Aalestrup 3.456 0 0 0

ØKan-009 Sundhedshus i Aalestrup - modpost garanti -3.456 0 0 0

Økan-010 Bredbåndspulje - medfin. af lokale initiativer 178 0 0 0

Økonomiudvalget i alt 10.637 8.109 2.000 8.000

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

SUNan-004 Renovering af plejecentre 1.500 1.000 1.000 0

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning 1.500 0 0 0

SUNan-112 Udskiftning af motorer på loftslifte 700 0 0 0

SUNan-114 Sundhedens Hus i Farsø 1.000 3.000 4.000 0

SUNan-004 Renovering af plejecentre 0 0 0 1.000

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning 2.500 0 0 0

SUNan-115 Brandsikkerhed på plejecentre 500 0 0 0

SUNan-116 Brandsikkerhed på Botilbud og- fællesskaber 500 0 0 0

Sundhedsudvalget i alt 8.200 4.000 5.000 1.000

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

BFan-001 Masterplan - skoler 4.000 3.000 3.000 0

BFan-002 Masterplan - dagtilbud 1.250 1.000 1.000 0

BFan-003 Aalestrup skole 8.500 9.000 0 0

BFan-004 Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej 4.500 8.000 17.000 0

BFan-005 Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej 0 0 0 3.500

BFan-001 Masterplan - skoler 0 0 0 3.000

BFan-002 Masterplan - dagtilbud 0 0 0 1.000

BFan-007 Flytn. Blå stue & Lyseblå stue til Vestermark. 0 0 0 0

Børne- og Familieudvalget i alt 18.250 21.000 21.000 7.500
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Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler 1.000 1.000 1.000 0

KFan-002 Vedligehold af haller 500 500 500 0

ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland Aars 10.000 15.000 30.000 0

KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler 0 0 0 1.000

KFan-002 Vedligehold af haller 0 0 0 500

KFan-101 IT - udstyr - Folkebiblioteker 850 0 0 0

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad mv. 250 5.000 5.997 0

KFan-103 Stenaldercentret - parkering mv. 71 0 0 0

KFan-104 Depot - Johannes V. Jensen Museet 73 0 0 0

KFan-105 Svømmehal - Lanternen i Løgstør

KFan-106 Verdensarv UNESCO - Udviklingsprojekt 191 0 0 0

KFan-107 Forprojektering - Knabergården 200 0 0 0

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen 0 0 0 2.000

KFan-109 Svømmehal Lanternen og Friluftsbad Aalestrup 0 0 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 13.135 21.500 37.497 3.500
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Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter, energi 2.500 1.500 1.500 1.500

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter 2.500 2.500 2.500 2.500

TMan-002 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger 500 500 500 500

TMan-003 Energirenoveringer i.h.t. energimærkning 1.000 1.000 1.000 1.000

TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal 1.500 0 0 0

TMan-006 Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme 500 500 500 500

TMan-008 Bygn.vedligehold skoler og daginstitutioner 1.725 1.822 2.090 1.350

TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse, netto 500 500 0 0

TMan-010 Struktur i ejendomsadministration 250 250 0 0

TMan-013 Jernbanehuset i Hornum 0 1.000 0 0

Tman-018 Ny legeplads i Aalestrup 0 0 0 0

Tman-019 Bevægelsesparken Aalestrup - nyt inventar 0 0 0 0

TMan-021 Kimbrertorvet 5.100 0 0 0

TMan-023 Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø 600 0 0 0

TMan-024 Rosenparken - ny belægning og ny pergola 1.500 0 0 0

TMan-028 Badeanlæg ved Hvalpsund strand 800 0 0 0

TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder 550 0 0 0

TMan-031 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder 8.000 5.000 5.000 6.000

TMan-033 Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder 2.000 1.000 1.000 1.000

TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 2.000 2.000 2.000 2.000

TMan-043 Gislumvej, opgradering fra B til A vej 4.200 4.000 4.000 4.000

TMan-044 Renovering af 4 broer 965 700 876 0

TMan-047 Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring 2.500 0 0 0

TMan-052 Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges 2.300 0 0 0

TMan-055 Fortove, opretninger 1.000 1.000 1.000 1.000

TMan-056 Vejbelysning, småprojekter 300 200 200 200

TMan-057 Cykelstier, pulje 4.000 4.000 4.000 4.000

TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter 5.000 3.000 0 10.000

TMan-071 Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør 3.000 15.000 10.000 36.839

TMan-073 Flytn. masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund 5.000 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget i alt 59.790 45.472 36.166 72.389
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Bemærkninger til aftaler om anlæg 
 
 
ØKan-002: Kommunal grundkapital 
Grundkapitaltilskuddene ses som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne 
ramme mellem årene.  
*Stillingtagen til konkret udmøntning af grundkapital frigives først ved behandling af skema A i Byrådet. 
 
Med de afsatte midler er der pt. ca. 7,5 mio. kr. i ledig ramme frem til og med 2024. 
 
ØKan-014: Svømmecenter Vesthimmerland Aars 
De afsatte midler følger den allerede vedtagne tidsplan for realisering af svømmecentret, idet midlerne alene 
flyttes for at følge den matchede og forventede betalingsplan. Den samlede ramme til svømmecentret er derfor 
fortsat uændret på 90,0 mio. kr. 
 
BFan-007: Flytning af Blå Stue og Lyseblå Stue til Vestermarksskolen – ikke vedtaget som forelagt 
Børne- og Familieudvalget skal arbejde med en model, der laver en varig løsning for den nuværende midlertidige 
løsning inden for de eksisterende fysiske rammer, som udvalget råder over. 
 
KFan-105: Svømmehal - Lanternen i Løgstør 
Der er vurderingen, at der ikke er mulighed for at finansiere en svømmehal ved Lanternen i Løgstør i perioden 
2021-2025, idet der prioriteres andre akutte behov og udviklingsprojekter i perioden, herunder udviklingen af 
havneområdet og ny marina i Løgstør, der kan bidrage til bosætning og turisme i Vesthimmerland. 
 
KFan-108: Naturrum Kimbrerhøjen 
Projektet støttes med 2 mio. kr. for at bidrage til mulighederne for at sikre den øvrige fondsfinansiering, samt sikre 
brug af Naturrum Kimbrerhøjen for en bredere brugerkreds, herunder borgere, der vandrer på Himmerlandsstien. 
Støtten ydes til det samlede projekt, når der er opnået fuld finansiering, dog tidligst i 2024. 
 
TMan-001: Bygningsvedligehold  
I puljen indgår oprindeligt "TMan-011 - Pavillon Rosenparken - bygningsrenovering" med 1,303 mio. kr. under 
forudsætning om, at bygningerne overtages af den selvejende institution. De 1,303 mio. kr. er forslaget på 1,653 
mio. kr. fratrukket udgifter til hovedbygningen og campinghytter på 0,350 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 
udarbejder en model herfor i samarbejde med bestyrelsen for Rosenparken. 
 
TMan-013: Opretning af Jernbanehuset Hornum 
Jernbanehuset i Hornum renoveres, idet det forventes, at anvendelsen kan indgå i udviklingen af 
Hærvejsprojektet gennem Jylland. Der skal arbejdes med etablering af en selvejende institution i regi af Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
TMan-018 og TMan-019: ”Ny legeplads ved Testrupvej/Nørreled i Aalestrup” og ”Bevægelsesparken - nyt 
inventar” 
Projekterne bliver vurderet i sammenhæng med den byudviklingsplan, der ønskes udarbejdet i 2022 i Aalestrup, 
så der skabes sammenhæng i de byrum og stiforbindelser, der fremadrettet ønskes. 
 
TMan-024: ”Rosenparken - trædæk og dræn, oprensning af sø, sikring af stisystem” og ”Rosenparken - 
udskiftning af belægning og ny pergola i rosenhaven” 
Projekterne 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. 
 
TMan-052: Omlægning af Fjordvej, Hvalpsund lystbådehaven 
Det er tidligere aftalt, at såfremt der foreligger et konkret projekt for byggeri i det udbudte byggefelt, så 
igangsættes projektet. 
 
TMan-070: Pulje til havnerelaterede projekter 
Af puljen skal der i 2021 anvendes midler til en bølgeskærm i Hvalpsund. 
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Låneadgang i 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021 og 2022 -2.764 -2.764 0 0

ØKan-009 Sundhedshus i Aalestrup -1.072

SUNan-004 Renovering af plejecentre -465 -310 -310 -310

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning -465 0 0 0

SUNan-112 Udskiftning af motorer på loftslifte -217 0 0 0

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning -776 0 0 0

SUNan-115 Brandsikkerhed på plejecentre -155 0 0 0

SUNan-116 Brandsikkerhed på Botilbud og- fællesskaber -155 0 0 0

BFan-001 Masterplan - skoler -1.241 -931 -931 -931

BFan-002 Masterplan - dagtilbud -388 -310 -310 -310

BFan-003 Aalestrup skole -2.637 -2.792 0 0

BFan-004 Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej -1.396 -2.482 -5.275 0

KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler -310 -310 -310 -310

KFan-002 Vedligehold af haller -155 -155 -155 -155

KFan-101 IT - udstyr - Folkebiblioteker -264 0 0 0

KFan-102 Aalestrup IC - Friluftsbad mv. -78 -1.551 -1.861 0

KFan-103 Stenaldercentret - parkering mv. -22 0 0 0

KFan-104 Depot - Johannes V. Jensen Museet -23 0 0 0

KFan-106 Verdensarv UNESCO - Udviklingsprojekt -59 0 0 0

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter, energi -2.500 -1.500 -1.500 -1.500

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter, energi -776 -465 -465 -465

TMan-003 Energirenoveringer i.h.t. energimærkning -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse, netto -500 -500 0 0

TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter -5.000 -3.000 0 -10.000

TMan-071 Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør -3.000 -15.000 -10.000 -36.839

TMan-073 Flytn. masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund -5.000 0 0 0

Automatisk låneadgang og lån på borgernære områder -30.419 -33.072 -22.118 -51.821

- Modregning af lånegarati 3.456 0 0 0

- Modregning af leasingudgift 1.826 0 0 0

- Regulering af lånoptagelse 0 4.000 -4.000 22.000

Lånoptagelse i alt -25.137 -29.072 -26.118 -29.821
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Anlægsbevillinger 
 
Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: 

 

 
 
 
 
 

Nr. Hele 1.000 kr. 2021 2022

ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021 og 2022 2.909

ØKan-004 Nedrivning af Solkrogen 8-16 650

ØKan-006 Udviklingsplan for Aalestrup 50 200

ØKan-007 Nedrivning af børnehave 350

Økan-010 Bredbåndspulje - medfin. af lokale initiativer 178

SUNan-004 Renovering af plejecentre 1.500

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning 1.500

SUNan-112 Udskiftning af motorer på loftslifte 700

SUNan-108 Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning 2.500

SUNan-115 Brandsikkerhed på plejecentre 500

SUNan-116 Brandsikkerhed på Botilbud og- fællesskaber 500

BFan-001 Masterplan - skoler 4.000

BFan-002 Masterplan - dagtilbud 1.250

KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler 1.000

KFan-002 Vedligehold af haller 500

KFan-101 IT - udstyr - Folkebiblioteker 850

KFan-103 Stenaldercentret - parkering mv. 71

KFan-104 Depot - Johannes V. Jensen Museet 73

KFan-106 Verdensarv UNESCO - Udviklingsprojekt 191

KFan-107 Forprojektering - Knabergården 200

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter, energi 2.500

TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter 2.500

TMan-002 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger 500

TMan-003 Energirenoveringer i.h.t. energimærkning 1.000

TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal 1.500

TMan-006 Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme 500

TMan-008 Bygn.vedligehold skoler og daginstitutioner 1.725

TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse, netto 500

TMan-010 Struktur i ejendomsadministration 250

TMan-023 Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø 600

TMan-024 Rosenparken - ny belægning og ny pergola 1.500

TMan-028 Badeanlæg ved Hvalpsund strand 800

TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder 550

TMan-031 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder 8.000

TMan-033 Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder 2.000

TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 2.000

TMan-044 Renovering af 4 broer 965

TMan-047 Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring 2.500

TMan-052 Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges 2.300

TMan-055 Fortove, opretninger 1.000

TMan-056 Vejbelysning, småprojekter 300

TMan-057 Cykelstier, pulje 4.000

TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter 5.000

TMan-073 Flytn. masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund 5.000
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Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor 
det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan 
forventes i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for 
anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. 
 
Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt 
kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. 
 
 
 

Finansiering 
 
Der vælges statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for 2021. 
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Den 25. september 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Bach Laursen     Kurt Friis Jørgensen 
Venstre       Venstre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palle Jensen      Henrik Dalgaard 
Socialdemokratiet     Det Konservative Folkeparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theresa Berg Andersen     Liselotte Lynge Jensen 
Socialistisk Folkeparti     Dansk Folkeparti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten Moesgaard 
VestHimmerlands Listen 
 
 
 
 
 


