Skoleudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
2021-005050
Skoleforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i
kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:
Anbefales.
Maja Torp var fraværende.
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Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt
regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i
forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.
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 det efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2021
(O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.

Skoleforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U

3.500

3.468

32

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
Funktion: 03.22.01
Svenstrup Skole, fællestilbud

K

01.20

12.20

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020:
Sektor: Skoler
Funktion: 03.22.01
Projekt: Svenstrup Skole, fællestilbud
Som følge af nedlæggelse af de eksisterende fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var
der i budget 2020 afsat 3,5 mio. kr. til en lokalemæssig tilpasning på Svenstrup Skole med henblik på at
kunne huse en del af de tidligere fællestilbud fremadrettet.
Projektet omfatter ombygning af tre selvstændige bygninger, Svenstrup Skolevej 17 samt Bøgemarksvej 9
og 11. Bygningerne er omdannet således at der er etableret samlingsrum, tilhørende grupperum, toiletter og
personale/mødefaciliteter. Desuden er der etableret køkkener, således at eleverne kan lave mad.
Bygningernes indvendige overflader samt belysning er udskiftet og der er etableret ventilation. Enkelte
steder er der udskiftet døre og vinduer. Der er desuden etableret legeplads og indkøbt inventar.
Projektet har medført nogle omrokeringer på den eksisterende skole, hvorfor projektet ligeledes har omfattet
bygningsarbejder i forbindelse med ny placering af natur/teknik, sundhedsplejerske og tandpleje.
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