Budgetalternativ - drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

ØKdr-010
Økonomiudvalget
Budget og Regnskab

Ønske X

Hans Jørgen Møller

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

1.520

1.520

1.520

1.520

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Provisionsgebyr - Forsyningsvirksomheder

Beskrivelse:
Økonomiudvalget og Byrådet har flere gange drøftet størrelsen af det provisionsgebyr, som kommunen skal
opkræve af forsyningsselskaberne i Vesthimmerlands Kommune, når de ønsker en kommunegaranti til
optagelse af lån.
Det har ikke været muligt at få klare svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet om hvorledes kommunen konkret skal udmønte lovgivningen på området. KL vil ligelede ikke
udtale sig, men henviser til ministerierne. De eneste klare udmeldinger der kommer er, at der skal opkræves
en løbende provision, og at størrelsen heraf fastsættes af kommunen ud fra en konkret vurdering.
På baggrund heraf vil der på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden i august måned blive indstillet,
- at der opkræves en løbende årlig provision på 0,4% af restgælden
- at der afventes nærmere udmeldinger fra ministeriet, før der tages stilling til yderligere opkrævning af
tidligere givne lånegarantier
I budgetaftalen for 2019 indgik et merprovenu på 1,520 mio. kr. som følge af forventning om at der skulle
opkræves løbende provision af de allerede stillede garantier.
I indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet i august måned følger derfor:
- at budgettet for 2019 korrigeres således, at det budgetterede provenu nedsættes med 1,520 mio. kr.
- at det manglende provenu i 2019 medtages i budgetopfølgningen pr. 30.september 2019
- at der foretages en teknisk korrektion af budget 2020-2023, således at provenuet også her nedsættes
med 1,520 mio. kr .

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:

Ingen
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ingen høringsberettigede
Afledt ændring i taksten for området:

