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Læsevejledning 
 
Hjørring Kommunes regnskab for 2020 består 
af to bind.  
 
Bind 1 - Årsberetning , som beskriver de 
overordnede økonomiske resultater. 
 
Bind 2 – Regnskabsbemærkninger og 
obligatoriske oversigter mv. , som 
indeholder udvalgenes regnskabsbemærk-
ninger, anlægsregnskaber, beskrivelse af 
regnskabspraksis, balance med noter og 
øvrige obligatoriske oversigter til regnskabet.  
 
Kommuneoplysninger 
 
Oplysninger om Hjørring Kommunes politiske 
og administrative organisation, herunder 
kontaktoplysninger, fremgår af kommunens 
hjemmeside www.hjoerring.dk. Regnskabet 
offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart 
efter den endelige godkendelse i byrådet i 
april måned. 
 
Hjørring Kommunes regnskab revideres af 
BDO, Visionsvej, 9000 Aalborg. 
 

 

 
 
 
Ledelsens påtegning 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 
med Lov om Kommunernes Styrelse og 
reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets 
Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
 
Regelgrundlaget er omsat til en konkret 
regnskabspraksis for Hjørring Kommune med 
særlig fokus på de dele, hvor kommunerne 
har valgfrihed. Kommunens regnskabspraksis 
er optrykt i regnskabets Bind 2.  
 
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et 
retvisende billede af det økonomiske resultat i 
2020, herunder et retvisende billede af 
balancens poster ved udgangen af året.  
 
Hjørring, den 25. marts 2021 
 
 
Borgmester          /          Kommunaldirektør 
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Borgmesterens forord 
 
Hjørring Kommunes årsregnskab for 2020 
foreligger nu. I regnskabet kan du danne dig 
et indtryk af kommunens økonomiske 
situation og resultat for 2020.    
 
Ved budgetvedtagelsen for Budget 2020-
2023 blev der indgået en budgetaftale med 
fokus på at løse de økonomiske udfordringer i 
2020 og 2021. Dette kombineret med en 
tilførsel af yderligere 50 mio. kr. til borgernær 
velfærd.  
 
Covid-krisen har i væsentlig grad påvirket alle 
dele af samfundet siden de første 
nedlukninger i foråret 2020. Dette gælder 
også Hjørring Kommune, hvor den videre 
beskrivelse i regnskabet alene har fokus på 
de økonomiske virkninger af krisen i 2020.  
 
Det var statens indgang, at krisen økonomisk 
set ikke måtte fortrænge kernevelfærden i 
kommunerne. Derfor blev kommunerne tilført 
ekstra finansiering og lånemuligheder i løbet 
af 2020. På finansieringssiden blev Hjørring 
Kommunen tilført 102,7 mio. kr. til dækning af 
forventet stigning i udgifterne til beskæftigelse 
og overførsler. Hertil 13,5 mio. kr. til dækning 
af Covid-merudgifter.  
 
Regnskabet udviser et historisk set stort 
overskud på driften på 242,2 mio. kr., som 
ligger 135,8 mio. kr. over det forventede 
niveau i budgettet. I forhold til servicerammen 
viser regnskabet et mindre forbrug på 62,1 
mio. kr.  
 
Forbedringen af driftsøkonomien kan i høj 
grad tilskrives, at ledigheden og overførslerne 
ikke er steget i den grad, som staten 
forventede i sommers. Isoleret set er Hjørring 
Kommune overfinansieret med 41,0 mio. kr.  
Heraf har byrådet valgt at reservere og 
overføre 30,0 mio. kr. til 2021, ud fra en 
forventning om, at staten skal have nogle af 
pengene retur.  
 
Krisen har også medført driftsbesparelser i 
administrationen og decentralt i kerne-
velfærden afledt af nedlukninger og et nedsat 

aktivitetsniveau, som overstiger de direkte 
merudgifter til håndtering af Covid-19.  
 
Denne udvikling har medvirket til en stigning i 
opsparede driftsmidler og yderligere 
opsamling af midler til kommunens centrale 
Covid-pulje. Puljen udgør nu 37,5 mio. kr.  
 
På denne baggrund er der sikret et robust 
økonomisk udgangspunkt for den videre 
håndtering af krisen i 2021. Aktuelt opleves 
der et stigende økonomisk pres til håndtering 
af testapparatet og håndtering af behov for 
lokale hjælpepakker mv.  
 
På anlægssiden er der i 2020 realiseret et 
stort anlægsprogram på 159,2 mio. kr. på 
trods af krisen og en overophedet 
byggebranche. Der er også i løbet af året 
realiseret væsentlige anlægsindtægter fra 
salg af grunde og bygninger for samlet 43,5 
mio. kr. Alt i alt positive tendenser på 
anlægsområdet. 
 
På bundlinjen viser regnskabet en kasse-
forbedring på 104,1 mio. kr., som har løftet 
den gennemsnitlige likviditet til 236,6 mio. kr. 
ved udgangen af 2020.  
 
Alt i alt et positivt regnskabsresultat i en svær 
tid, som vi kan være tilfredse med. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at takke byrådet for et godt 
samarbejde og ikke mindst alle medarbejdere 
for jeres ekstraordinære store arbejdsindsats, 
fleksibilitet og samfundssind i en vanskelig 
tid.  
 
God læselyst. 
 
Arne Boelt 
Borgmester 
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Ledelsens årsberetning 
 
I dette afsnit beskrives og analyseres de væsentligste udviklingstendenser i regnskabets hovedtal.  
 
Tabel 1 : Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 
 

Vedtaget 
budget

Korrigeret 
budget Regnskab

( i mio. kr. ) 2020 2020 2020

Det skattefinansierede område
Driftsindtægter -4.473,5 -4.561,5 -4.601,4 -40,0 -39,7 -0,3
Skatter -3.082,0 -3.083,4 -3.084,8 -1,3 0,0 -1,3
Tilskud og udligning -1.391,5 -1.478,0 -1.516,7 -38,7 -39,7 1,0
Driftsudgifter 4.356,4 4.472,5 4.357,3 -115,2 -77,7 -37,5
Økonomiudvalget 585,7 621,7 558,8 -62,9 -37,0 -25,9
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.073,3 1.137,3 1.123,3 -13,9 -3,0 -10,9
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.466,0 1.471,5 1.469,5 -2,0 -8,1 6,1
Teknik- og Miljøudvalget 151,2 157,7 143,5 -14,1 -10,9 -3,3
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.080,3 1.084,4 1.062,1 -22,4 -18,8 -3,6
Driftsresultat før finansiering -117,1 -88,9 -244,2 -15 5,2 -117,4 -37,8
Renter (netto) 10,7 2,6 2,0 -0,6 0,0 -0,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -106,4 -86,3 -242 ,2 -155,9 -117,4 -38,4
Anlægsudgifter (netto) 115,8 262,1 108,7 -153,4 -153,9 0,5
Resultat af det skattefinansierede område 9,3 175,8 -1 33,5 -309,3 -271,3 -37,9
Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 1,1 3,7 2,6 0,0 2,6
Resultat i alt 9,3 176,9 -129,7 -306,7 -271,3 -35,3

Finansieringsoversigt
Låneoptagelse -65,0 -153,6 -67,3 86,3 86,3 0,0
Afdrag på lån 80,3 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0
Finansforskydninger -0,3 3,4 0,9 -2,4 0,0 -2,4
Kursregulering af likvide aktiver 0,0 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7
Finansielle poster i alt 15,1 -57,5 25,6 83,1 86,3 -3,2

Ændring af likvide aktiver (+ = kasseforbrug) 24,4 119,4 -104,1 -223,5 -185,0 -38,5
(-) foran beløb er lig indtægter eller overskud i resultatfelter 

Budget-
afvigelse

Heraf 
overførel til 

2021
Rest til 

Covid-pulje

 
 
Driftsresultat  
Regnskabet udviser et historisk stort 
driftsoverskud på 242,2 mio. kr., som svarer 
til en forbedring på 135,8 mio. kr. 
sammenlignet med det vedtagne budget. 
Sammenlignet med det korrigerede budget 
viser driftsregnskabet et mindre forbrug på 
155,9 mio. kr., hvoraf 154,9 mio. kr. overføres 
til 2021.  
 
På indtægtssiden viser regnskabet en 
forbedring på 127,9 mio. kr. set i forhold til 
vedtaget budget og 40,0 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Forbedringen kan i høj 
grad henføres til virkningen af  midtvejs-
regulering af indtægtsgrundlaget sidste 
sommer. Her blev Hjørring Kommune  

 
tilført 107,3 mio. kr. Hovedparten kan 
henføres til regulering af beskæftigelses- og 
overførselsområdet med 102,7 mio. kr. og 
tilførsel af Covid-pulje på 13,5 mio. kr. Herfra 
er der foretaget en modregning for netto 8,9 
mio. kr. primært afledt af nedjusterede løn- og 
prisskøn afledt af krisen.   
 
På indtægtssiden overføres 39,7 mio. kr. til 
2021. Overførslen er sammensat af to 
udgiftsbevillinger. Den første vedrører en 
pulje på 30,0 mio. kr., som byrådet ved 
økonomirapporten i efteråret reserverede til 
en forventet tilbagebetaling til staten af 
overfinansiering på beskæftigelses- og 
overførselsområdet. Den sidste del på 9,7 
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mio. kr. vedrører bevilling til modregning i 
statstilskud efter frasalg af HMN Naturgas, 
hvor staten har udsat modregningen til 2021, 
da KL har rejst tvivl om beregnings-
grundlaget.   
 

 
 
I forhold til driftsrammerne har krisen medført 
væsentlige Covid-besparelser både i den 
centrale administration og ude decentralt i 
kernevelfærden afledt af nedlukninger og 
nedsat aktivitetsniveau mv., som overstiger 
de direkte merudgifter til håndtering af Covid-
19. Denne udvikling har tilsvarende påvirket 
servicerammen positivt, hvor der er realiseret 
et mindre forbrug på 62,1 mio. kr. Disse 
tendenser var også synlige ved økonomi-
rapporten i efteråret, hvor bufferpuljen på 
25,6 mio. kr. blev tilført kommunekassen, da 
der ikke forelå et disponeringsbehov.  
 
Påvirkningen af driften har dels medvirket til 
en stigning i driftsoverførslerne på 30,4 mio. 
kr. og dels en yderligere opsamling af 
centrale Covid-midler. I regnskabet er tilførte 
midler fra staten på 13,5 mio. kr. fortsat intakt 
og puljen er nu udvidet med yderligere 24,0 
mio. kr. til et niveau på 37,5 mio. kr.  
 
Puljen overføres til 2021 og skal medvirke til 
at sikre en robust Covid-økonomi i 2021.  
 
Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
regnskabsbemærkninger fra de enkelte 
udvalgsområder og regnskabsoversigt med 
specifikation af afvigelser på sektorniveau 
fremgår af side 12.   
 
 
 

Tabel 2 : Udvikling driftsoverførsler 
 

I mio. kr. 
Overførsel 

til 2020
Overførsel 

til 2021
Udvikling 

(+ = forbrug)
I alt -47,4 -77,7 -30,4
Økonomiudvalget -41,4 -37,0 4,4
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -0,3 -3,0 -2,7
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 5,3 -8,1 -13,4
Teknik- og Miljøudvalget -8,0 -10,9 -2,8
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -3,0 -18,8 -15,8  
 
Ovenstående tabel viser fordelingen og 
udviklingen i driftsoverførsler på de enkelte 
udvalgsområder.  
 
Overførselsadgang giver adgang til overførsel 
af overskud på maksimalt 3 procent af 
budgettet og underskud på 2 procent af 
budgettet. Udenfor disse grænser ligger 
pulje- og projektmidler, hvor der ansøges om 
særskilt overførsel. 
 
Når der ses bort fra Borgerservice ligger alle 
overførte beløb inden for overførsels-
adgangen. I forhold til Borgerservice er der 
overført 4 procent af budgettet, da der er 
behov for ekstra ressourcer til opgaven med 
ombytning af fejlbehæftede pas.  
 
Alt i alt ses der positive tendenser i 
driftsoverførslerne, da stigningen i niveauet 
giver en større robusthed i driften ikke mindst 
på områder, som har fået afviklet eller 
nedbragt underskud. Samlet set er overførte 
underskud faldet fra 21,8 mio. kr. til 3,9 mio. 
kr.  
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Af de samlede driftsoverførsler på 77,7 mio. 
kr., kan 37,0 mio. kr. henføres til 
Økonomiudvalgets drift, svarende til 48 
procent af de samlede overførsler. Heraf 
vedrører 15,5 mio. kr. centrale puljer og 
flerårige projekter på IT-området, 
Økonomiudvalgets udviklingspulje og 
forsikrings-bufferen. Disse puljer udmøntes 
over tid. 
 
I regnskabets Bind 2 er der optrykt en samlet 
oversigt med driftsoverførsler. 
 
Driftsmæssigt råderum 
Det driftsmæssige råderum udgør det beløb, 
som er til rådighed, når de faste udgifter til 
drift, renter og afdrag er betalt. 
 
Tabel 3: Driftsmæssigt råderum  

I mio. kr. 
Regnskab

 2019
Regnskab 

2020
Resultat ordinær drift -153,8 -242,2
Afdrag på lån 77,6 92,7
Driftsmæssig råderum -76,2 -149,5
Netto anlægsinvesteringer 139,0 108,7
Årets lånefinansiering -23,9 -67,3
Likviditetspåvirkning 38,7 -108,0
Forklaring: (-) = positiv likviditetsvirkning/positivt råderum                       
 
Tabellen viser, at det positive driftsresultat 
har genereret et driftsmæssigt råderum på 
149,5 mio. kr. og en positiv likviditets-
påvirkning efter anlæg og lånefinansiering på 
108,0 mio. kr.  
 
Renter 
På rentesiden udviser regnskabet en netto 
renteudgift på 2,0 mio. kr. mod en forventet 
renteudgift i det vedtagne budget på 10,7 
mio. kr.  Den ordinære rentepost i regnskabet 
er dermed forbedret med 8,7 mio. kr.  
 
Forbedringen hænger i høj grad sammen 
med den store låneomlægning i slutningen af 
2019. Ved denne omlægning blev 
hovedparten af kommunens låneportefølje 
omlagt fra variable lån med ”dyr” rentesikring 
til lån med en fast ”lav” rente og høj 
budgetsikkerhed. Den forventede gevinst af 
omlægningen på 5,0 mio. kr. i de første 
budgetår blev i første omgang budgetteret 
under renter og er først efterfølgende fordelt 

mellem renter og afdrag efter afslutning af 
omlægning og fastlåsning af renteniveau.  
 
Denne fordeling er gennemført i økonomi-
rapporten i foråret, hvor renteposten er 
nedjusteret med 9,6 mio. kr. og modsat er 
afdragsposten opskrevet med 8,9 mio. kr. 
Altså en yderligere gevinst af omlægningen 
på 0,7 mio. kr. i 2020.   
 
Den sidste del af afvigelsen under renter 
fordeler sig mellem de forskellige renteposter. 
 
Anlæg 
På anlægssiden er der også i 2020 realiseret 
et stort anlægsprogram på 159,2 mio. kr. på 
trods af den aktuelle situation med Covid-19 
og en overophedet byggebranche. Endvidere 
er der indgået væsentlige indtægter fra salg 
af grunde og bygninger for samlet 43,5 mio. 
kr., hvor de største salg vedrører salget af 
ejendomme på Dronningensgade og af 
Doggerbanke. Alt i alt positive resultater.  
 
Samlet set udviser regnskabet et netto 
anlægsniveau på 108,7 mio. kr. 
 
Nogle af de væsentligste investeringer og 
projekter vedrører opførelse af ny skole og 
børnehus i Vrå, renovering af kommunale 
bygninger og veje, energirenoveringer, 
opgradering af parkeringsfaciliteter i Hjørring 
Midtby, Standsningssted i Hjørring Øst og 
Løkken Moleleje. 
 

 
 
Samlet set overføres der 153,9 mio. kr. til 
videreførelse og afslutning af igangværende  
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projekter i 2021. Dette svarer til en stigning 
på 43,1 mio. kr. i forhold til året før, som i høj 
grad er påvirket af fremrykkede projekter 
omfattet af den særlige Covid-finansiering.  
 
Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt 
Hjørring Kommune lånedispensation til 
fremrykning af anlægsprojekter for samlet 
64,9 mio. kr. Heraf er de 36,8 mio. kr. afholdt 
i 2020. De resterende 28,1 mio. kr. er efter 
ministeriets og byrådets godkendelse overført 
til afslutning i 2021.  
 
Regnskabets Bind 2 indeholder detaljerede 
anlægsoversigter med beskrivelse af status 
på de enkelte projekter og anlægs-
overførslen. Dette gælder også særskilte 
anlægsregnskaber for afsluttede projekter 
over 2,0 mio. kr.  
 
Forsyningsvirksomhed 
Driften af forsyningsvirksomheden, som 
omfatter renovationsordningen, viser et 
underskud på 3,7 mio. kr. afledt af fortsatte 
investeringer i affaldssortering og nedgravede 
løsninger.   
 
Resultatet af renovationsordningen samles 
op i en mellemregning med kommunen og 
området skal over tid ”hvile i sig selv”. Ved 
udgangen af 2020 har Hjørring Kommune et 
tilgodehavende på 12,5 mio. kr. 
 
Tilgodehavendet kan henføres til de store 
investeringer i affaldssortering, hvor særligt 
de nedgravede løsninger er blevet meget 
populære. Her er tilbagebetalingstiden 15-17 
år inden udlægget fra kommunekassen er 
tilbagebetalt.  
 

Samlet resultat og finansiering 
Samlet set udviser regnskabet en 
kasseforbedring på 104,1 mio. kr. mod et 
budgetteret kassetræk på 24,4 mio. kr. ved 
budgetvedtagelsen. Altså en forbedring på 
128,5 mio. kr., som i høj grad må tilskrives 
virkning af krisen.   
 
Finansieringsoversigten viser, at der er 
hjemtaget lån for 67,3 mio. kr., som afviger 
marginalt fra det vedtagne budget med 2,3 
mio. kr.  
 
I forhold til det korrigerede budget henstår en 
rest lånebevilling på 86,3 mio. kr. Denne 
bevilling vedrører de særlige Covid-lån med 
42,0 mio. kr. til likviditet og 44,3 mio. kr. til 
fremrykkede anlægsprojekter. Disse lån bliver 
først hjemtaget i 2021 eller senest i 2022, 
derfor er bevillingen overført til 2021. 
 
Den endelige opgørelse af låneadgangen for 
2020 viser en yderligere låneadgang på 97,2 
mio. kr. Låneadgangen er sammensat af 36,4 
mio. kr. i låneberettigede udgifter, afholdte 
udgifter på fremrykkede anlægsprojekter på 
36,8 mio. kr. og 24,0 mio. kr. fra udnyttelse af 
lånedispensationen til borgernære områder. 
Låneadgangen udnyttes i foråret 2021 efter 
godkendelse i byrådet.   
 
Afdragssiden på den langfristede gæld viser 
et merforbrug på 12,4 mio. kr. set i forhold til 
det vedtagne budget og budgetbalance i 
forhold til det korrigerede budget.  
 
Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget 
kan i høj grad henføres til omtalte virkning af 
låneomlægning på 8,9 mio. kr. og et 
ekstraordinært afdrag på 3,5 mio. kr. af 
kommunens lån på 35,0 mio. kr. ved 
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). Lånet 
blev optaget i sin tid til etablering af 
Oceanariet på rente- og afdragsfrie vilkår 
frem til forfald den 1. januar 2021. 
 
Fonden har bevilget lignende lån til en række 
kulturinstitutioner på landsplan med forfald i 
løbet af en kort årrække. Af hensyn til sikring 
af muligheden for fortsat drift valgte staten en 
løsning, hvor staten afskrev 90 procent af 



 
HJØRRING KOMMUNE  
Årsberetning 2020 
 
  
                                                 

8 
 

lånene ved AFF imod en indbetaling på de 
sidste 10 procent.  
 
For Hjørring Kommune bevirkede det, at 31,5 
mio. kr. af lånet blev afskrevet imod en 
indbetaling af 3,5 mio. kr. til AFF. 
Afskrivningen er foretaget direkte i balancen 
med modpost på egenkapitalen.  
 
I forhold til posten finansforskydninger viser 
regnskabet marginale afvigelser i forhold til 
budgettet. Posten er i høj grad påvirket af 
periodeforskydning mellem regnskabsårene 
på kort- og langfristede tilgodehavender mv. 
uden bevillingsmæssig funktion. 
 
Afvigelserne på finansforskydningerne er 
nærmere beskrevet i noterne til balancen i 
Bind 2.  
 

 
 
 
Balancen 
Balancen fremgår af side 11 og de 
væsentligste ændringer er beskrevet i 
nedenstående med uddybning i noterne til 
balancen, som er optrykt i Bind 2. 
 
På aktivsiden kan den væsentligste 
forskydning henføres til stigningen i 
likviditeten på 104,1 mio. kr., og omvendt et 
fald i værdien af kommunens ejerandele i de 
kommunale selskaber med 64,2 mio. kr. 
Stigningen i likviditeten kan i høj grad 
henføres til den beskrevne Covid-påvirkning. 
Faldet i værdien af ejerandele i de 
kommunale selskaber kan primært henføres 
til ændret regnskabspraksis og værdi-
ansættelse i Hjørring Vandselskab og 
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. 

På passivsiden falder kommunens 
egenkapital med 56,1 mio. kr. på trods af en 
samlet værdistigning på aktivsiden på 61,6 
mio. kr.  
 
Faldet skyldes primært, at værdien af 
indefrosne feriemidler for perioden 1. januar 
2020 til 31. august 2020 nu er optaget i 
regnskabet. Det optjente beløb udgør 139,7 
mio. kr., som er tillagt den langfristede gæld. 
Kommunens samlede forpligtigelse på 
indefrosne feriemidler udgør 209,8 mio. kr. 
Tages der højde for afskrivning af omtalte 
AFF-lån og ordinære bevægelser på 
lånesiden er kommunens langfristede gæld 
forøget med 77,6 mio. kr.  
 
Hjørring Kommune forventer at indfri 59,5 
mio. kr. af indefrosne feriemidler i løbet af 
foråret 2021 og den videre håndtering af 
restforpligtigelsen afventer de kommende 
budgetforhandlinger til budget 2022 og en 
eventuel lånemulighed.  
 
Hensatte forpligtelser indeholder væsentlige 
modsatrettede reguleringer vedrørende 
tjenestemænd og arbejdsskader, som er 
påvirket af nye aktuarmæssige beregninger.  
Tjenestemandsforpligtigelsen er opjusteret 
med 55,3 mio. kr. og arbejdsskade-
forpligtelsen er nedjusteret med 34,8 mio. kr.  
 
Begge ændringer har alene regnskabsteknisk 
karakter uden direkte påvirkning af 
udgiftsregnskabet.  
 
Regnskabet indeholder i Bind 2 uddybende 
noter til balancen.  
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Likviditet  
 
Figur 1 : Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen  

 

 
Likviditetsgrafen understøtter forbedringen af 
likviditeten i årets løb, da den gennemsnitlige 
likviditet stiger fra 161,7 mio. kr. ved årets 
begyndelse til 236,6 mio. kr. ved udgangen af 
2020. Dette svarer til en stigning på 74,9 mio. 
kr.  
 
Stigningen hænger naturligt sammen med det 
historiske store driftsoverskud, som også vil 
medføre væsentlige stigninger i likviditeten i 
2021. Dette kombineret med, at Hjørring 
Kommune først i januar måned har hjemtaget 
det bevilgede Covid-likviditetslån på 42,0 mio. 
kr. og den ekstraordinære indbetaling af  
 
 

 
dødsboskat på 87,8 mio. kr., som er indgået i 
årets 3 første måneder. Alt sammen 
likviditetsopbyggende hændelser, som har 
medført markante stigninger i likviditeten i 
januar og februar måneder i 2021. Denne 
tendens vil fortsætte i de kommende 
måneder og den videre udvikling i resten af 
2021 afhænger i høj grad af, hvordan 
økonomien i 2021 bliver påvirket af Covid-19, 
udviklingen i driftsoverførsler og niveauet for 
årets anlægsinvesteringer.  
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Hoved- og nøgletal 
I nedenstående oversigt fremgår nogle af de væsentligste nøgletal ved vurdering af udvikling i 
økonomien med sammenligning til landsgennemsnit.  
 

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Drift 2016 2017 2018 2019 2020

Driftsoverskud (mio. kr.) -171,7 -194,7 -147,0 -51,5 -242,2

Driftmæssigt råderum (mio. kr.) -99,8 -113,7 -73,1 -76,2 -149,5

Serviceudgifter (mio. kr.) 2.781 2.815 2.847 2.909 2.991

Serviceudgifter pr. indbygger - Hjørring 42.514 43.096 43.631 44.990 46.386

Serviceudgifter pr. indbygger - Landsgens. excl. Hovedstadsområdet 40.150 40.919 41.700 42.394 44.175

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.) 203,2 141,7 163,3 184,5 159,2

Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Hjørring 3.107 2.170 2.502 2.853 2.469

Brutto anlægsudgifter pr. indbygger - Landsgens. excl. Hovedstadsområdet 3.016 2.955 3.049 2.815 2.952

Langfristet gæld

Langfristet gæld ekskl. Ældreboliglån (mio. kr.)* 1.110,9 1.093,3 1.079,2 1.212,7 1.310,2

- heraf leasinggæld (mio. kr.) 260,9 254,0 251,7 246,3 239,8

- heraf gæld vedr. feriepenge  (mio. kr.) 70,1 209,8

Langfristet gæld pr. indbygger - Hjørring 17.011 16.754 16.689 18.806 20.319

Langfristet gæld pr. indbygger - Landsgens. excl. Hovedstadsområdet 10.773 10.596 10.485 11.559 M

Likviditet

Årets forbrug af likviditet (- = tilgang af likviditet) -118,0 -59,6 113,4 44,9 -104,1

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr.) 227,1 251,5 261,1 161,7 236,6

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Hjørring 3.472 3.850 4.001 2.501 3.669

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger - Landsgens. excl. Hovedstadsområdet 5.418 6.138 6.379 5.591 6.000

Skatteudskrivning
Udskrivningsprocent kommuneskat 25,90 25,90 25,90 25,90 26,10

Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hjørring 148.068 149.064 153.844 155.559 163.078

Statsg. udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Landsgens. excl. Hovedstadsområdet 152.337 154.090 158.019 160.176 164.917

Indbyggertal 
Samlet indbyggertal (pr. 1. januar), heraf ** 65.411 65.307 65.257 64.665 64.483

0-5-årige 3.794 3.657 3.654 3.621 3.676

6-16-årige 8.569 8.490 8.353 8.212 8.060

17-66-årige 40.620 40.360 40.198 39.640 39.270

67+-årige 12.428 12.735 13.051 13.192 13.477

Samlet indbyggertal i landet 5.707.160 5.748.691 5.781.107 5.805.991 5.822.679

Procentandel af befolkning i hele landet 1,15 1,14 1,13 1,11 1,11

Kilde og noter
Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet Kommunale Nøgletal.
Landsgennemsnit er ekskl. hovedstadsområdet. Sammenligningstal for 2020 er ikke endelige regnskabstal. 
Nøgletal vedrørende brutto anlægsudgifter er ekskl. forsyning og ældreboliger.

   Langfristet gæld for Hjørring Kommune pr. indbygger i 2020 er et beregnet skøn.
** Stigningen i folketallet i 2016 skyldes primært indvandring fra ikke vestlige lande.

* Stigning i langfristet gæld fra 2018 til 2019 kan henføres til låneomlægning. Stigning fra 2019 til 2020 kan henføres til optagelse gæld 
   vedr. feriepenge.

M: Det pågældende nøgletal mangler for året. Tallet bliver først offentliggjort medio juni.
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Balancen 
I nedenstående oversigt fremgår kommunens balance, som er nærmere uddybet med noter i 
regnskabets Bind 2.  
 
Noter (i mio. kr.)

AKTIVER
1 Materielle anlægsaktiver 1.873,4 1.896,8

Finansielle anlægsaktiver 4.152,7 4.083,9
2 Aktier og andelsbeviser mv. 4.019,1 3.954,8
3 Langfristede tilgodehavender 124,3 116,9

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 9,2 12,2
Anlægsaktiver i alt 6.026,0 5.980,7
Omsætningsaktiver 124,0 231,0
Varebeholdninger/-lagre 1,3 1,6

4 Fysiske anlæg til salg (grunde/bygninger) 129,4 101,0
5 Kortfristede tilgodehavender 99,5 120,4
 Værdipapirer 18,2 28,2
6 Likvide aktiver -124,3 -20,2

- heraf Kontante beholdninger og indskud i banken -184,5 -155,6

- heraf Obligationsbeholdning 60,3 135,4

Aktiver i alt 6.150,1 6.211,7
PASSIVER

7 Egenkapital -3.300,8 -3.244,7
8 Hensatte forpligtelser -1.006,4 -1.026,9
9 Langfristede gældsforpligtelser -1.570,4 -1.648,0

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -18,1 - 18,0
10 Kortfristede gældsforpligtelser -254,3 -274,1

Passiver i alt -6.150,1 -6.211,7
Kautions- og garantiforpligtigelser -1.793,5 -1.766,9
Eventualforpligtigelser og -rettigheder -0,3 4,1
(-) foran et beløb er lig forpligtigelse, gæld eller positiv egenkapital  

Ultimo 2019 Ultimo 2020
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Regnskabsoversigt  
Nedenstående oversigt viser driftsregnskabsresultatet på udvalgs- og sektorniveau, herunder den 
detaljerede udvikling i driftsoverførslerne.  
 

Byråd (ekskl . forsyningsområdet ) 47,4 4.356,4 4.472,5 4.357,3 -115,2 -77,7 -37,5
Økonomiudvalget 41,4 585,7 621,7 558,8 -62,9 -37,0 -25,9
Administrativ organisation 32,9 474,8 522,0 483,6 -38,4 -31,7 -6,7
Politisk organisation 0,5 12,0 11,9 9,4 -2,5 -2,0 -0,4
Erhverv, Turisme og profilering 3,0 13,7 10,6 9,9 -0,8 -0,2 -0,6
Kultur 3,6 52,8 57,6 54,3 -3,3 -2,1 -1,2
Budgetpuljer 1,5 32,4 19,5 1,6 -17,9 -0,9 -17,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,3 1.073,3 1.137,3 1.123,3 -13,9 -3,0 -10,9
Forsørgelsesydelser 0,0 953,3 1.026,2 1.023,8 -2,4 0,0 -2,4
Job- og ungeindsats 0,3 110,5 101,5 89,8 -11,7 -3,0 -8,6
Specialundervisning for Voksne 0,0 9,5 9,5 9,7 0,1 0,0 0,1
Sundheds -, Ældre - og Handicapudvalget -5,3 1.466,0 1.471,5 1.469,5 -2,0 -8,1 6,1
Sikringsområdet og Boligadministration 0,0 32,8 33,9 31,6 -2,4 0,0 -2,4
Sundheds- og Ældreområdet -6,6 949,5 953,0 970,6 17,6 -7,1 24,7
Handicapområdet 0,0 483,7 483,3 467,0 -16,3 -0,1 -16,2
Social Tilsyn Nord 1,3 0,0 1,3 0,4 -0,8 -0,8 0,0
Teknik - og Miljøudvalget 8,0 151,2 157,7 143,5 -14,1 -10,9 -3,3
Park og vej 1,3 134,6 131,4 128,3 -3,1 0,0 -3,1
Byggeri og Ejendomme 0,0 3,3 3,3 2,4 -0,9 -0,7 -0,2
Natur og Miljø 4,2 11,5 18,6 11,7 -6,8 -6,8 0,0
Landdistrikter 2,6 1,8 4,4 1,0 -3,3 -3,3 0,0
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 3,0 1.080, 3 1.084,4 1.062,1 -22,4 -18,8 -3,6
Undervisning -5,6 564,8 558,6 554,4 -4,2 -6,9 2,7
Dagtilbud 4,5 255,5 257,8 246,1 -11,8 -7,1 -4,7
Børne- og familieområdet 2,0 218,0 223,7 217,1 -6,6 -4,2 -2,4
Fritid 2,0 41,9 44,3 44,5 0,2 -0,6 0,8

Forsyningsområdet ** 0,0 0,0 1,1 3,7 2,6 0,0 2,6

Budget-
afvigelse *

Heraf 
overføres 
til 2021 *

Restafvigelse til 
covidpulje/ 

kassen 

Forklaring *: (+) = merforbrug/underskud , (-) = mindreforbrug/opsparet overskud
Forklaring **: Underskud på forsyningsområdet opsamles i mellemværende med forsyningsbrugerne.

(i mio. kr.) 

Samlet 
overførsel 

til 2020

 Vedtaget 
Budget  

2020

Korrigeret 
budget 

2020
Regnskab 

2020
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