
Alle årstallene er fra det år som pengene er overført til. 

Opgave Info Bemærkning Beløb 
Digital byggeweb Denne opgave skulle gå i drift i 

1.12.2014. jf. lov nr. 552 af 2. juni 2014. 
Oprindelig bevilling 1,8 mio. 
I 2015 blev der brugt 11 t. 
I 2016 blev overført 1,8 mio som 
forventes brugt i 2016 
I 2017, 2018 og 2019 overføres 1,392 
mio. 
I 2019 planlægges at bruge 649 t. 

Opgaven burde være blevet afsluttet og de 649 t i 2019 søges.  
Hvem bestemmer at der kan tages penge fra kontoen i 2019? 
Vi skal være sikker på at det er samme bevilling 
Enhedslisten har spurgt i kommunen om hvad de 649 t kr. skal bruges til. 

1,392 mio. 

Maribo hallerne Er bevilliget (og overført) både i 2016 
/ 2017, 2018 og 2019. 

Hvis man vil støtte Maribohallerne må man tage stilling når der kommer et 
projekt.  Ingen kan vide om det er 5 mio, 10 mio eller 12 mio der bliver 
aktuelt. 
Der er lige bevilliget yderligere 250 t af Økonomiudvalgets ramme til ” 
kvalificeret den fremtidige organisering, drift, arbejdet med nye 
samarbejdspartnere og kommunikationen.” efter anbefaling af Real Dania. 

10 mio. 

Boligpolitisk 
handlingsplan 

I 2017 var der 2,715 mio. Som man 
forventede at bruge i 2017 
I denne pulje er der 6 mio.  
Overført 6 mio. Og forventes at 
bruge 0  

Der er brugt 720 t hvis man kigger i en kolonne og 0 i en anden. 
(De står som en post i budgettet men også under overførte poster. 
Hvis de havde været brugt i 2018, så det er nye 6 mio., skulle de også stå 
under afsluttede). 
Plan findes ikke på hjemmesiden. Det nærmeste er et lukket punkt om 
status på mulige boligprojekter. (23.5.19) 
En søgning på Lolland.dk giver ikke resultat i fremlæggelse af en plan. 

1,5 mio. 

Handicappuljer 
2016 – 2019 

Der er afsat 500 t kr. pr. år = 2 mio. 
og brugt i alt 853 t. 

Der forventes ikke at der bliver brugt penge i 2019-puljen og kun ganske få 
af pengene fra de øvrige år. 
Hvis der ikke er ansøgninger til puljen, så må den inddrages. Der er i øvrigt 
masser af handicap tiltag der mangler i kommunen hvor pengene kan 
bruges. 
Administrationen har i 2018 fået det største beløb (94 t) til rådhuset i 
Maribo. 

500 t. 

Sygeplejeboligerne 
i Maribo 

Bevilliget 5,745 mio. 
Overført 5,214 – forventet brug 200 t 

Boligerne blev revet ned i 2018 (betalt af grundejerens boligfond) jf. 
årsberetningen side 52. 

5 mio. 

Energibesparende 
foranstaltninger 

6 mio. Bevilget i 2014.  Lidt tragisk da det er her der er mulighed for besparelser. 2, 2 mio. 



Opgave Info Bemærkning Beløb 
Fra 14 – 19 forventet forbrug 3,386 
mio. I alt  
I 2016 blev der overført 5,014 mio. og 
forventet brugt 1,5 mio. 
I 2017 blev der overført 4,487 mio. Og 
forventet brugt 1 mio. 
I 2018 blev der overført 3,514 mio. 
I 2019 blev der overført 2,792 mio. og 
forventes at bruge 2,2 mio. 

Historikken tyder på at der ikke er en plan for de 2,2 mio. der forventes at 
bruges i år. Hvis der ikke er det, skal pengene inddrages. 

Energieffektiv 
belysning 

Der er overført 5 mio. Forventes at 
bruge 800 t. 

Posten dukker ikke op hverken i budget 2018 eller 2019 i 2018. Den står ikke 
på oversigten for 2017. 
Lidt tragisk da der kan spares penge her. 
Teknisk udvalg har en målsætning om ”Renovering af gadelys på alle 
belyste veje i Lolland Kommune”. Men der er ikke nævnt beløb eller projekt. 
Der er taget penge fra lånet til ”nyt lys i Nakskov” til opgradering i andre 
byer. Det er fint at bruge penge på andre byer, men projekterne skal 
beskrives og budgetlægges ordentligt. 

4 mio. 

  I alt 27,3 mio. 
Andre penge    

Movia Penge retur 2,8 mio. Pengene burde egentlig bruges til bedre kvalitet i busforbindelserne.  
Det ønsker flertallet imidlertid ikke. Pengene er brugt til veje og broer. 

2,8 mio. 

Ekstra tilskud til 
ældre 

Opdatering af de aldersbetingede 
enhedsbeløb. Ekstra tilskud på 13,1 
mio. kr. i 2019 og 2020. 
 

Efter budgetvedtagelsen vedtog Folketinget, i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne, en overgangsordning vedrørende tilskud og 
udligning på grund af opdatering af de aldersbetingede enhedsbeløb. For 
Lolland Kommune betyder det et ekstra tilskud på 13,1 mio. kr. i 2019 og 
2020.  
Disse penge er ikke komme til ældre- og sundhedsudvalget. 

13,1 mio. 

Likviditetsreserven Penge der ligger i kassen  20 mio. 
Vejlebrogade 1 Afsat 2,1 mio. til køb og nedrivning I avisen skriver de at en privat investor har købt. Aflys bevillingen. 2,1 mio. 

 


