Magistraten

Punkt 5.

Overførsel af lånoptagelse fra 2014 til 2015. Tillægsbevilling
2014-38940
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at lånoptagelsen for 2014 på 41,4 mio. kr. foretages i 2015 senest den 31 marts 2015, og
at såfremt byrådet den 15. december 2014 godkender lånoptagelse til renovering og genopretning af færger
og færgelejer på 3,2 mio. kr. foretages denne lånoptagelse ligeledes i 2015, senest den 31. marts 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet behandlede i mødet den 22. september 2014 (punkt 12), sag vedr. lånoptagelse 2014. Beslutningen
betyder, at der i 2014 er budgetlagt en samlet lånoptagelse på 41,4 mio. kr., som fordeler sig på
 10 mio. kr. vedr. pulje til energibesparende foranstaltninger (opr. budget),
 6 mio. kr. til genopretning af belysningsanlæg (opr. budget),
 15 mio. kr. vedr. energirenovering af kommunale bygninger jf. byrådet den 22. september 2014,
 10,4 mio. kr. til finansiering af ESCO-projektet på Vester Hassing skole og Ferslev skole, jf. byrådet den
22. september 2014.
Ovenstående anlægsaktiviteter medfører kun automatisk låneadgang i 2014 i det omfang, at projekterne
realiseres inden udgangen af regnskabsåret. En gennemgang af projekterne ved årets afslutning skal vise, i
hvor stort et omfang projekterne er blevet realiseret i 2014 og dermed også om den budgetlagte
lånoptagelse holder eller om den skal justeres inden hjemtagelse af lånet. Den endelige opgørelse foreligger
i januar 2015.
Lånoptagelsen for 2014 indstilles overført til 2015 og vil indgå i regnskab 2015. Låntagningen skal, jf.
lånebekendtgørelsen, være foretaget senest 31. marts 2015.
Budgetmæssige konsekvenser 2014
Finansiering 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Lånoptagelse 2014, mindreindtægt ...........................................................................

+41.400

Ændring i alt - Finansiering ...................................................................................

+41.400

Budgetmæssige konsekvenser 2015
Finansiering 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Lånoptagelse 2014, merindtægt................................................................................

-41.400

Ændring i alt - Finansiering ...................................................................................

-41.400
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