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"Bevillingsmæssige ændringer som følge af tilsagn på 22 mio.
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1. Forslag til fremrykning af anlægsinvesteringer og

prioritering af "toiletpuljen" som følge af tilsagn om lån og

tilskud til anlægsinvesteringer

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget blev på møde den 13. maj orienteret om, at Indenrigs- og
Socialministeriet har givet Frederikshavn Kommune tilsagn om lån og tilskud på i alt
22 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Der er ansøgt om rammebeløb inden for de 3
puljers områder: borgernære serviceområder - hhv. tilskud og lån - samt renovering
af toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler.

Administrationen har udarbejdet forslag til fremrykning af anlægsbevilling fra 2010
til 2009 for Maskinhallen og aflastningsboliger i Dybvad. Begge projekter er
påbegyndt med en afsat bevilling i budget 2009.

Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelse tilskuddet til renovering af
toiletforhold i daginstitutioner og skoler. Renoveringerne er fordelt over 2009 og
2010. Se bilag.

Derudover har administrationen fremlagt forslag til hvilke anlægsinvesteringer, som
kommunen har optaget på investeringsoversigten i 2009 og 2010, som kan
medfinansieres af det modtagne tilskud til investeringer på borgernære
serviceområder på 12 mio. kr.

Modtagelsen af tilsagnene om yderligere tilskud og lån betyder, at kommunens
kassebeholdning set over 2009 og 2010 netto bliver tilført 14,8 mio. kr. Vedrørende
tilskuddet på 7,2 mio. kr. igangsætter kommunen yderligere renoveringer af
toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler. De resterende tilskud samt
låneoptagelse gives som medfinansiering af anlægsprojekter, der allerede er
indregnet i budgettet.

En nærmere beskrivelse af virkningerne af de enkelte tilsagn fremgår af bilag til
sagen.

Økonomiske konsekvenser
Som følge af de foreslåede disponeringer, skal der for 2009 optages yderligere
rådighedsbeløb på i alt 4,7 mio. kr. For 2010 indarbejdes netto 2,5 mio. kr.

Fordelingen af de meddelte tilsagn betyder yderligere tilskud i 2009 på i alt 12,8
mio. kr. og yderligere låneoptagelse på 2,8 mio. kr. For 2010 vil der være yderligere
tilskud på 6,4 mio. kr.

Denne sag betyder, at der i 2009 tilføres kassebeholdningen i alt 10,9 mio. kr. og
for 2010 tilføres kassebeholdningen 3,9 mio. kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 Åben sag
 Sagsnr: 08/9675
 Forvaltning: CF
 Sbh: haje
 Besl. komp: ØU/BR
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forslag til renovering af toiletforhold i skoler og daginstitutioner i 2009 og
2010 godkendes, og at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivelse af
beløbet på 1,9 mio. kr. til investering i toiletforholdene på daginstitutioner
samt folkeskoler
forslag til fremrykning af anlægsbevillinger fra 2010 til 2009 godkendes og
at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivelse af rådighedsbeløbet
på 2,8 mio. kr., til investering i Maskinhallen med 1,3 mio. kr. og til
investering i Dybvad Ældreboliger, aflastningsboliger med 1,5 mio. kr.
de afledte virkninger nævnt i bilagene for budget 2010 indregnes i
budgetforslaget for 2010 – 2013
der optages en yderligere indtægt vedrørende generelle tilskud på 12,8 mio.
kr.
der optages yderliger låneoptagelse på 2,8 mio. kr.
nettovirkningen af sagen på indtægt 10,9  mio. kr. tillægges
kassebeholdningen

Bilag
Bilag 1 - Forslag til renovering af toiletpulje (dok.nr.57034/09)
Bilag 2 - Forslag til investeringer i borgernære serviceområder (dok.nr.57038/09)
Bilag 3 - Forslag til fremrykning af kommunale investeringer (dok.nr.57041/09)
Bilag 4 - Uddybning af økonomisk konsekvenser vedr. sagen "Bevillingsmæssige ændringer som følge

af tilsagn på 22 mio. kr. (dok.nr.58817/09)
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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