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Likviditetsudsigter og lånemuligheder i 2020 

 

Ved udgangen af april måned havde Hedensted kommune en bogført likviditet på 3,4 

mio. kr. Gennemsnitslikviditeten var på samme tidspunkt 161,8 mio. kr. 

 

Likviditeten er de seneste måneder påvirket af beslutningen om fremrykning af betalin-

ger på 46 mio. kr., som PKØ godkendte den 19. marts 2020 

 

Kommunens gennemsnitslikviditet er fortsat over minimumsanbefalingen på 2.000-3.000 

kr. pr. indbygger. Da gennemsnitslikviditeten opgøres om et gennemsnit over 365 dage 

vil den dog falde yderligere de kommende måneder på grund af de seneste måneders la-

vere likviditet.  

 

Fremadrettet vil følgende faktorer kunne få en påvirkning på kommunens likviditet i løbet 

af 2020: 

 Stigende udgifter på overførselsområdet 

o Beskæftigelse har udarbejdet forskellige scenarier for merudgifterne på 

grund af corona, og i grundscenariet skønnes der merudgifter på 83 mio. 

kr. i 2020, fordelt med 38 mio. kr. på forsikrede ledige og 45 mio. kr. på 

øvrige områder. 

o Det forventes at kommunen i vid udstrækning bliver kompenseret for mer-

udgifterne via beskæftigelsestilskud og budgetgaranti, men da disse midt-

vejs- og efterreguleringer sker med en vis forsinkelse, vil kommunen i før-

ste omgang stå med udlægget. 

 Merudgifter som følge af corona 

o I seneste månedsopfølgning er der på de øvrige udgiftsområder skønnet 

merudgifter afledt af corona på ca. 10 mio. kr., men dette skøn kan sag-

tens forventes at stige yderligere.  

o Regeringen har aftalt med KL, at kommunerne kompenseres for merudgif-

ter som følge af corona, men også hér vil kommunen i første omgang 

skulle lægge pengene ud. 

 Nye byggemodninger 

o Byrådet har i møde den 29. april 2020 godkendt nye byggemodninger på 

25 mio. kr., der skal finansieres af efterfølgende salg af grunde. Der vil så-

ledes gå en rum tid før trækket på likviditeten bliver udlignet af indtæg-

terne fra grundsalget 

 Social Omsorgs genopretningsplan 

o Ved årsskiftet var forventningen af Social Omsorg ville komme i mål med 

genopretningsplanen i 2020 og få skabt balance mellem budget og udgif-

ter. Corona-situationen vil dog kunne påvirke disse forventninger, idet de 

forudsatte foranstaltninger (re-visiteringsbesøg mv) enten er blevet udsat 

eller gennemføres i mindre omfang 

 Tiltag overfor borgerne og det private erhvervsliv 

o I begyndelsen af corona-krisen overvejede nogle kommuner at udsætte 

opkrævning af ejendomsskatter for at lette likviditeten ved borgere og det 



2 

 

private erhvervsliv. På daværende tidspunkt var temaet ikke relevant for 

os, da Hedensted kommune opkræver ejendomsskatter pr. 1/1 og 1/7. 

o Ejendomsskatteopkrævningen pr. 1/7-20 udgør 72 mio. kr., og en even-

tuel udskydelse af opkrævningsterminen vil derfor belaste likviditeten med 

denne manglende betaling indtil den nye forfaldsdato 

 Da PKØ besluttede fremrykning af betalinger blev det samtidig godkendt, at beta-

lingsfristerne skulle normaliseres senest 1. juli 2020, med mindre andet besluttes. 

Når betalingsfristerne normaliseres, vil det være ensbetydende med at kommunen 

får en ”betalingsfri” måned, hvorved likviditetseffekterne af den tidligere fremryk-

ning neutraliseres. 

På længere sigt vil der i løbet af 2021 også komme en påvirkning af likviditeten på grund 

af den nye affaldsplan, der vil kunne medføre indkøb af nye affaldsspande for mere end 

20 mio. kr.  

 

Renovationsområdet er et brugerfinansieret område, som via mellemregningen med 

kommunen har opbygget et tilgodehavende 15 mio. kr. Området kan derfor stort set fi-

nansiere udgiften med opsparede midler, men da kommunen agerer bank for det bruger-

finansierede område, vil det indebære et træk på kommunens likviditet. 

 

Samlet set er likviditetsudsigterne derfor ikke for gode, selv når man tager i betragtning, 

at flere af udgifterne forventes at blive kompenseret via aftaler mellem regeringen og KL. 

På det korte sigt vil der blive et udlæg af betragtelig størrelse, som vil kunne bringe likvi-

diteten ned under måltallet i den økonomiske strategi. 

 

 

Regeringen og KL har i forbindelse med aftalen om fremrykning af anlæg givet kommu-

nerne mulighed for at belåne anlægsudgifter ud over det vedtagne anlægsbudget i 2020. 

Ansøgning om udnyttelse af denne lånemulighed skal være ministeriet i hænde senest 1. 

december 2020, og kommuner med gennemsnitslikviditet under landsgennemsnittet får 

automatisk godkendt ansøgningen. 

 

Administrationen har forespurgt KL om, hvordan aftalen skal fortolkes i forhold til de 

yderligere anlægsudgifter, og KL oplyser at aftalen generelt omfatter udgifter ud over det 

vedtagne budget, uanset om beløbet stammer fra nye projekter, fremrykkede projekter 

eller overførte projekter. 

 

Hedensted Kommune har p.t. et korrigeret bruttoanlægsbudget på 221 mio. kr., hvilket 

er 147 mio. kr. mere end det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2020 på 74 mio. kr. Det 

forventes ikke, at anlægsbudgettet gennemføres fuldt ud, men ud fra en aktuel antagelse 

om overførsel af anlæg fra 2020 til 2021 på 33 mio. kr. vil der restere en potentiel låne-

mulighed på 114 mio. kr. i 2020.  

 

Der vil til brug for en eventuel låneansøgning ske en oplistning af konkrete projekter, der 

ønskes belånt, og såfremt lånemuligheden udnyttes, skal lånet afvikles over 25 år. 

 

Et eventuelt låneprovenu kan anvendes til en styrkelse af kommunens likviditet, men det 

står også kommunen frit for at anvende midlerne til nye anlægsprojekter. 

 

Administrationen anbefaler, at lånemuligheden udnyttes på grundlag af en opgørelse 

over udvalgte aktuelle projekter med henblik på at styrke kommunens likviditet. 

 

 

 


