Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber på kr. 2 mio. eller derover for Sundhedsog Kulturforvaltningen
2017-004742
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber, hvor
anlægssummen er kr. 2 mio eller derover i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse - Afsluttede anlægsregnskaber hvor anlægssummen er kr. 2 mio eller derover

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen.
(K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

Sektor: Kultur, Landdistrikt og
Fritid
Kunsten, Vedligeholdelse

U

2.000

2.000

0

Musikkens Hus

U

10.990

10.817

173

Forsamlingshuse

U

5.000

5.000

0

Arven fra Hals

U

8.067

8.056

11

Vadum idrætsarena

U

6.000

5.971

Byfornyelse mindre landsbyer

U

2.673

Tribune Gigantium

U

Alle idræts- og svømmehaller, vedl.
Prioriteringskatalog

01.16

12.16

01.16

12.16

01.15

12.16

K

10.12

12.16

29

K

01.15

12.16

4.161

-1.488

O

01.16

12.16

10.000

10.017

-17

K

01.15

12.16

U

2.201

2.919

-718

O

01.16

12.16

U

4.545

4.255

290

O

01.16

12.16

U

2.890

2.879

11

O

01.16

12.16

K

Sektor: Kollektiv trafik
Pulje, forbedret fremkommelighed
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Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid
Projekt Kunsten Vedligeholdelse:
Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold.
Projekt Musikkens Hus:
Årligt tilskud til Musikkens Hus.
Projekt Forsamlingshuse:
De sidste projekter vedr. ekstraordinære midler til forsamlingshuse er gennemført i Tostrup og Farstrup. De
resterende midler er anvendt til bredbånd i forsamlingshuse i Vokslev, Volsted, Grindsted og Holtet.
Projekt Arven fra Hals:
Arven fra Hals er brugt af flere omgange over en længere årrække. Alle projekter er nu afsluttet. Der er
givet tilskud til følgende projekter:
 Hals: Hals Søsportscenter, Børnenes Jord og et motionslokale hos HFS.
 Gandrup: Springgrav og Lego undervisningsmateriale på skolen.
 Ulsted: Det grønne område Ulvegraven.
 Hou: Havnehus og bad
 Stae og Vester Hassing: En række små projekter inden for forskønnelse og opbevaring, samt tilskud
til en ny spejderlokalitet.
Projekt Vadum Idrætsarena:
Den nye multihal i Vadum blev færdiggjort i 2016. Resultatet er blevet til en rigtig flot funktionel hal, der er
bygget i tilknytning til Vadumhallen. Vadum Idrætsforening har bidraget med 1 mio. kr. til hallen.
Projekt Byfornyelse mindre landsbyer:
Midlerne i puljen er i 2016 anvendt både til at sætte nye projekter i gang og afslutte igangværende projekter. Projekter i årets løb er fx genskabelse af Vikingebyen i Sebbersund, Sebber Kulturhus
Klare linjer i Vaarst, opkøb af jord til Halkær landsbyfælled, Gandrup Banesti, Skørbæk –Ejdrup multitorv,
projekt ved Lille Vildmosecenteret, Sti langs Limfjorden m.fl.

Projekt Tribune Gigantium:
Projektet med ny tribune i Gigantium blev færdiggjort i 2016. Storhallen i Gigantium har nu en flot tribune
med plads til 5.000 tilskuere Projektet er finansieret ved, at Aalborg Håndbold har betalt et indskud på 10
mio. kr., og 10 mio. kr. i leasingaftale.
Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse:
Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller.
Projekt Prioriteringskatalog:
Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger
til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger.
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Sektor: Kollektiv Trafik
Projekt Pulje, forbedret fremkommelighed
Midler afsat til at fremme tiltag for bedre fremkommelighed. Der er bl.a. tale om igangsætning af projekter
med støtte fra Trafikstyrelsen.
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