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Udnyttelse af låneadgang på anlægsområdet i 2020 

 

Regeringen og KL indgik den 26. marts 2020 en delaftale vedrørende COVID-19, der om-

handler kommunernes muligheder for at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere 

ved at understøtte aktiviteten i samfundet.  

 

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne får dispensation til at låne til de anlægs-

udgifter, der afholdes ud over det vedtagne anlægsbudget i 2020 og hvor projekterne af-

sluttes inden udgangen af 2020 (eller senest primo 2021). Kommuner med en gennem-

snitslikviditet under landsgennemsnittet får automatisk dispensation. 

 

Ministeriets nøgletal over gennemsnitslikviditet og langfristet gæld pr. indbygger ved ud-

gangen af 2019 viser følgende for henholdsvis Hedensted kommune og landsgennemsnit-

tet: 

 

Kr. pr. indbygger, ultimo 2019 Hedensted Landsgennemsnit 

Gennemsnitslikviditet 3.703 7.716 

Langfristet gæld 10.954 15.134 

 

En overvejelse om udnyttelse af låneadgangen har sit udspring i den uforudsete likvidi-

tetsnedgang, der er en følge af fremrykkede betalinger og øgede overførselsudgifter som 

følge af corona-krisen, men også Byrådets beslutninger om nye byggemodningsprojekter 

vil belaste likviditeten.  

 

De nævnte forhold forventes dog at være af midlertidig karakter i takt med at betalings-

fristerne normaliseres, regeringen kompenserer kommunerne for merudgifterne samt det 

efterfølgende salg af de byggemodnede grunde. 

 

Hedensted kommune har p.t. et korrigeret anlægsbudget i 2020 på brutto 225,2 mio. 

kr., hvilket er 150,9 mio. kr. mere end det vedtagne budget, og hvor forøgelsen primært 

skyldes overførte anlæg fra 2019. 

 

Administrationen har vurderet de igangværende projekter og kan opstille vedlagte liste 

over projekter, der eventuelt kan indgå i en ansøgning om lånedispensation. Listen giver 

kommunen en samlet lånemulighed på 71,1 mio. kr. 

 

I forbindelse med en overvejelse om, hvorvidt kommunen skal gøre brug af denne låne-

mulighed kan følgende scenarier bringes i spil: 

 

Scenarie 1: Lånet hjemtages alene med det formål at styrke likviditeten varigt. 

Kommunen udnytter lånemuligheden til en styrkelse af kommunens likviditet, som 

ved udgangen af året var blandt den laveste trediedel i Danmark. Ved at benytte 

lånemuligheden garderer kommunen sig også mod en situation med en eventuel 

mangelfuld kompensation for de corona-afledte udgifter 

 

Scenarie 2: Lånet hjemtages med henblik på en generel styrkelse af likviditeten samt for 

at muliggøre igangsætning af yderligere anlægsprojekter 
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Da kommunen i forhold til landets øvrige kommuner har en forholdsvis lav likviditet 

udnyttes lånemuligheden for at styrke det likviditetsmæssige beredskab, men også 

fordi lånet samtidig muliggør, at Byrådet er i stand til at igangsætte prioriterede 

projekter, der ellers ikke kan rummes indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. 

 

Scenarie 3: Lånet hjemtages for at styrke likvidteten midlertidigt indtil kommunens ud-

læg er neutraliseret.  

Det er ikke Byrådets intention at gældsætte kommunen unødigt, men på grund af 

den aktuelle likviditetsklemme benyttes lånemuligheden til en midlertidig styrkelse 

af likviditeten, men hvor lånet indfries i samme øjeblik, som regeringen har udbe-

talt og dækket kommunens merudgifter som følge af corona-krisen. 

 

 

En eventuel udnyttelse af lånemuligheden skal være indberettet til ministeriet senest 1. 

december 2020, men såfremt Byrådet beslutter at følge et af de tre scenarier, foreslår 

administrationen lånet hjemtaget så hurtigt som muligt at hensyn til den aktuelle likvidi-

tetsbelastning. 

 

Hvis Byrådet afviser lånemuligheden, eller ønsker at udskyde tidspunktet for en eventuel 

låneoptagelse til senere på året, vil det være det nødvendigt at sælge ud af kommunens 

beholdning af værdipapirer med henblik på styrkelse af den kontante beholdning. 


