Bevilllingskontrol pr. 30. september 2020

Bilag AP1

Udvalg: alle udvalg
Oversigt over ansøgte reguleringer til anlægspuljen, der opsamler mer-/mindreforbrug.
Mindre forbrug på anlægsprojekter, der afsluttes og tilføres anlægspuljen i forbindelse med
bevillingskontrollen, markeres med "1" i noter.
Projekter, hvorpå merforbrug ansøges finansieret via anlægspuljen, markeres med "2" i noter.
(Beløb i 1.000 kr.)
2020
Udvalg / projekt

Neg. TB til anlægsprojekter, der tilføres
anlægspuljen *)

Note

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER:
Økonomiudvalget:
Sundhedshus
Økonomiudvalget i alt
Børne- og Uddannelsesudvalget:
Ingen puljetilførsel herfra
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

-3.000
-3.000

0

Kultur- og Fritidsudvalget:
Anlægstilskud Museum Sønderjylland
Mulitarena
Kultur- og Fritidsudvalget i alt

-7
361
354

Social- og Sundhedsudvalget:
Ingen puljetilførsel herfra
Social- og Sundhedsudvalget i alt

0

Teknik- og Miljøudvalget:
Tinglev Mose
Slotsmøllen
Padborg Skolecykelby
Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro
Fortov Rise Plejehjem
Vejforhold ved Hærvejsskolen
Cykelsti Rødekrovej vest
Teknik- og Miljøudvalget i alt
Vækstudvalget for Land og By:
Ingen puljetilførsel herfra
Vækstudvalget for Land og By i alt
REGULERINGER TIL ANLÆGSPULJEN ALT:
*) - = negativ tillægsbevilling til anlægsprojekt, hvor beløbet tilføres anlægspuljen

1

1.178
-37
71
-31
10
-375
-77
739

1
2

2
1
2
1
2
1
1

0
-1.907

NOTER:
1) Projektet afsluttes i 2020 med mindreforbrug. Ved bevilling over 2 mio. kr. henvises til særskilt anlægsregnskab.
2) Forventet merforbrug i 2020 ansøges finansieret af anlægspuljen.
NB: i den sideløbende anlægssag "Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2020" er der noter til de enkelte projekter.
Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:
* Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er mindreudgifter, tilføres dette mindreforbrug anlægspuljen
* Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindreudgifter, tilføres anlægspuljen
* Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen
De midler, der tilføres puljen fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af
akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere
af puljen.
Det bemærkes at puljen nulstilles, via de likvide midler, hvert år ved årsafslutningen, således at primosaldoen er 0.
(den præcise benævnelse af anlægspuljen i Prisme er: "3060000030 Opsamling af mer- og mindreforbrug, anlæg").

