Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017 - uden for overførselsreglerne
Netto 1.000 kr.
Samlet overførsel uden for overførselsreglerne
Ansøgning om overførsel af overskud over +5%
Miljø
Områdeinstitution Vissenbjerg
Salbrohave
Gummerup børnehave
Ansøgning om ekstraordinær overførsel
Handicaprådet
Assens for fulde sejl

Søges overført
1.566
1.420
885
346
99
90
146
43
103

Heraf overført
til anlæg
445
445
0
346
99
0
0
0
0

1

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra
regnskab 2016
Ansøger

Natur og Miljø

Overskud over 5%,
som søges overført

885.000 kr.

Formål med
Opgaver i forbindelse med vand- og naturaoverførsel (overskrift) planer
Uddybning af formål

Beløb som søges
overført til anlæg

I forbindelse med realisering af
indsatsprogrammerne i statens vandplaner er
der afsat DUT-midler til gennemførelse af
indsatserne vedr. bl.a. søer ca. 280.000 kr. årligt
i perioden 2014-2017.
I Assens Kommune omfatter indsatsen
restaurering af bl.a. to søer. Udgiften hertil er i
størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere per sø.
Derudover er der en forventet større indsats på
Bågø. Assens Kommune har derfor behov for at
samle DUT midlerne, således at der er
finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra
2014, 2015 og 2016 overføres derfor til 2017.
I alt:
Heraf finansieret af overskud over 5 %:
Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra
regnskab 2016
Ansøger

Områdeinstitution Vissenbjerg

Overskud over 5%,
som søges overført

346.000 kr.

Formål med
Genopbygning/renovering af legepladser
overførsel (overskrift) Indkøb af inventar
Uddybning af formål

Beløb som søges
overført til anlæg

Vi har i Skovbrynet pt. ikke en tidssvarende
legeplads til børnehavebørnene, og de øvrige
steder trænger til en renovering, så vi alle steder
er tidssvarende og kan tilbyde børnene en sikker
og spændende legeplads med mulighed for
udvikling.
Inventaret trænger til fornyelse. For hele
områdeinstitutionen er gældende, at
læringsmiljøerne trænger til en
opdatering/nyindkøb/ny-indretning, så vi kan
tilbyde børnene nogle bedre
læringsmiljøer/rammer for læring, trivsel og
udvikling.
I alt: 500.000 kr.
Heraf finansieret af overskud over 5 %:
346.000 kr.
Heraf finansieret af overskud under 5 %:
154.000 kr.

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra
regnskab 2016
Ansøger

Salbrovad landsbyordning

Overskud over 5%,
som søges overført

99.000 kr.

Formål med
Renovering og udbygning af legepladsen
overførsel (overskrift)
Uddybning af formål

Beløb som søges
overført til anlæg

Vi har diverse nødvendige renoverings- og
udbygningsprojekter afventende, som vi har
udskudt til vi får afklaring af fremtiden. Vi
afventer også en tilbagemelding fra kommunens
legepladskonsulent, som vil indgå i vores
prioritering af opgaverne. I den forbindelse vil vi
også gerne anskaffe nogle legeredskaber, som
kan imødekomme dagplejebørnene, som også
bruger vores legeplads i forbindelse med
legestuen, der foregår i vore bygninger.
I alt: 99.000 kr.
Heraf finansieret af overskud over 5 %: 99.000
kr.
Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra
regnskab 2016
Ansøger

Gummerup Børnehave

Overskud over 5%,
som søges overført

90.000 kr.

Formål med
overførsel (overskrift)

Uddybning af formål

1. At forsøge at undgå fyring af personalet til
1.1.2018 – så den reduktion der skal ske,
kan foregå senere i 2018 ved naturlig
afgang.
2. Subsidiært at overføre pengene til
renovering af vores legeplads.
1. Det gennemsnitlige børnetal i Gummerup
børnehave vil falde fra 2016 til 2018. Det
betyder at der egentlig burde ske en
personalereduktion til 1.1.2018. Med vores
overskud vil vi sandsynligvis kunne undgå
at skulle afskedige personale, idet vi har
naturlig afgang i efteråret 2018. Derfor vil
en overførsel betyde meget for trivslen i
Gummerup børnehave, idet det altid giver
uro i en personalegruppe når der skal ske
uønskede personalereduktioner.
2. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fordi det
er mere hensigtsmæssigt i et
kommunalt/statsligt perspektiv at overføre
til anlæg, vil jeg gerne ansøge om at
overføre pengene til renovering af
legepladsen. I forbindelse med at der skal
findes løsninger til skolebussens
holdeplads, ser det ud til, at det vil berøre
vores legeplads. Derfor vil jeg gerne bruge
pengene til at afbøde de gener, der
kommer i den forbindelse.

Beløb som søges
overført til anlæg

I alt: evt. 90.000 kr.
Heraf finansieret af overskud over 5 %:
Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 - Ekstraordinær ansøgning

Netto 1.000 kr.
Assens Kommune
Økonomiudvalg
Handicaprådet
Kultur- og fritidsudvalget
Assens for fulde sejl
Bund

Regnskab
2016
272
39
39
233
233

Korr. Budget
2016
418
82
82
336
336

Restbudget
Søges overført Heraf overført
Over- /
underskud
i 1.000 kr.
til anlæg
146
146
0
43
43
0
43
43
103
103
0
103
103
x

1

Ansøgning om overførsel af overskud, for områder
uden overførselsadgang, fra regnskab 2016
Ansøger

Politisk Organisation, Handicaprådet

Overskud som søges 43.000 kr.
overført
Formål med
Sam-skabelse i Assens kommune
overførsel (overskrift) Uddeling af Handicapprisen 2017.
Betaling af kr. 15.000 vedrørende
prisuddelingen for år 2016. Udgiften er ikke med
i regnskabet for 2016.
Betaling af ca. kr. 2.000 for kørsel ifm.
besigtigelse af Musholm i Korsør. Udgiften er
ikke med i posteringerne for 2016.
At sætte fokus på og udvikle forholdene i
Assens Kommune, herunder fx ift.
 fysisk tilgængelighed i bymiljøer i
kommunen,
 udbud af og tilgængelighed til sociale
aktiviteter i kommunen
 tilgængelighed til arbejdsmarkedet
Uddybning af formål
Handicaprådet ønsker et samarbejde med
Forskerparken til projekt Sam-skabelse i Assens
kommune.
Udgifter til afholdelse af arrangement ved
uddeling af Handicapprisen.
Handicaprådet ønsker mulighed for at udvikle
forholdene i kommunen (se formål). Det kræver
økonomisk råderum at kompetenceudvikle og
udarbejde eksempler som flytter barrierer og
udvikler samfundet i retning af større accept af
handicap. Handicaprådet ønsker at kunne
prioritere indsatsen på området.
Beløb som søges
I alt: 0 kr.
overført til anlæg

Ansøgning om overførsel af overskud, for områder
uden overførselsadgangen, fra regnskab 2016
Ansøger
Overskud som søges
overført

Andre kulturelle opgaver:
Assens for Fulde sejl (og Historisk event)
103.000 kr.

Formål med
Betaling af projektledelse til Museum Vestfyn for
overførsel (overskrift) 2016 udbetales først i 2017
Uddybning af formål

Assens For Fulde Sejl består af to events, der
afholdes én dag i sommerferien. Midlerne
disponeres normalt meget tæt ifht. det afsatte
budget, så større restbeløb normalt ikke
forekommer. I 2016 er der imidlertid sket det, at
en betaling til Museum Vestfyn på ca. 100.000
kr. til projektledelse ikke er sket som forventet,
og Museet har først i februar 2017 gjort
opmærksom herpå. Restbeløbet skal derfor
udbetales til Museum Vestfyn i 2017 så beløbet
søges derfor overført til 2017.

Beløb som søges
overført til anlæg

I alt: 0

