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Politikområdet består af diverse driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af jord 
og bygninger. 
  

I 1.000 kr. R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 

Politikområde Jord og 
bygninger 

279 662 670 663 656 656 

 
Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i er i 2017-
prisnvieau. += udgift; -= indtægt. 
 

 
Budgettet for 2017 er stort set uændret i forhold til budgettet for 2016. Forskellen imellem 
budget 2016 og budget 2017 i ovenstående tabel skyldes at budgettet er blevet pris- og 
lønfremskrevet. 
 
 

 I 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 

 Udenfor selvforvaltning     

1 Markedsføring 316 316 316 316 

2 Vedligeholdelse af udenomsarealer 145 145 145 145 

3 Udgifter vedr. regnskabsmæssigt 
afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter 

223 223 223 223 

4 Ikke udmøntede 1%-reduktioner -14 -21 -28 -28 

 Udenfor selvforvaltning i alt 670 663 656 656 

+= udgift; -= indtægt. 
 
 
Frihedsgrader på politikområdet 
Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. 
Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at 
reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være 
muligt at gøre det på alle kommunale områder. 
 

Frihedsgrad Hvilke delområder Budget 2017 

1. Meget lidt styrbart. Enten 
fordi kommunen ikke må 
bestemmer eller fordi det 
vurderes at vi er på lovens 
minimum 

  

2. Nogen frihedsgrad, hvor der   
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er mulighed for at 
bestemme niveau  

3. Fuld frihedsgrad Hele området 0,7 mio. kr.  

Politikområdet i alt  0,7 mio. kr. 

 
Specifikke forudsætninger for budgettet  
Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.  Der er for hvert punkt i 
opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. 
Noterne kommer umiddelbart efter tabellen. 
 
 
 

Nr Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris 
i 1.000 

kr. 

Budget 
2017 

i 1.000 kr. 

Udenfor selvforvaltning     

1 Markedsføring    316 

2 Vedligeholdelse af 
udenomsarealer 

   145 

3 Udgifter vedr. 
regnskabsmæssigt 
afsluttede/ej igangsatte 
anlægsprojekter 

   223 

4 Ikke udmøntede 1%-
reduktioner 

   -14 
 

Politikområdet,  i alt    670 

+= udgift; -= indtægt. 
 

 
Noter til budgettet 
 
1. Beløbet anvendes til markedsføring af først og fremmest byggemodnede arealer. 
2. Anvendes primært til vedligeholdelse af arealer indtil overdragelse til grundejerforening kan 

finde sted. 
3. Budget til imødegåelse af diverse normalt forekommende omkostninger i forbindelse med 

køb og salg af kommunens ejendomme og til uforudsete omkostninger indenfor 
politikområdet i øvrigt, som ikke kan føres som anlægsudgift 

4. 1%- reduktionen er endnu ikke udmøntet. 
 

 
 
 


