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KLAR MED EKSTRA
3,6 MILLIARDER
KRONER TIL ANLÆG
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Der er en enorm
usikkerhed i
vores erhvervsliv. Jeg tror, det
betyder noget,
at vi som kommuner går forrest, og det er
min forventning,
at det også får
nogle private til
at investere.
Thomas Kastrup-Larsen (S),
borgmester, Aalborg

tekst MADS BRANDSEN

Midtby, siger han.
Anlægsprojekterne finansieres ved
lån, og det er ifølge borgmesteren
forventningen, at det giver en jobeffekt på mellem 500 og 550 fuldtidsstillinger i håndværksbranchen. Her
er han meget bevidst om, at Aalborg
er den suverænt største kommune i
Nordjylland.
– Vi har muligheden for at gøre det
så stort, og det lederskab påtager vi
os gerne, siger han.
Borgmesteren mener, at andre kommuner kan lade sig inspirere af Aalborg til at gøre bare lidt mere.
– Der er en enorm usikkerhed i vores
erhvervsliv. Jeg tror, det betyder noget, at vi som kommuner går forrest,
og det er min forventning, at det også
får nogle private til at investere, siger Thomas Kastrup-Larsen.

God idé at låne
Det er ifølge professor i offentlig administration ved Roskilde Universitet Bent Greve meget fornuftigt, at
man i den aktuelle situation låner
penge til anlægsprojekterne.
– Renten er lav, og hvis man investerer i noget, man alligevel skal
have lavet og måske endda kan spare
energi fremover, kan det jo også betale sig. Det giver lokale arbejdspladser, og det smitter af på skattegrundlaget, siger han.
Forskeren kan faktisk kun komme i
tanke om en ulempe: At kommunerne ikke har samme muligheder.
En af dem, der har rigtig gode muligheder, er Tårnby. Den lille forstadskommune på Amager overhaler
ellers de fleste, når det kommer til
kassebeholdningen. Ved den seneste økonomiske opfølgning var den
på 980 millioner kroner. Alligevel
holder man igen. Kassen bliver ikke
tømt lige nu og her.
Kommunen har som mange andre
fremrykket betalinger, givet lejere
henstand og udskudt dækningsafgiften for at hjælpe de lokale virksomheder gennem coronakrisen.
Og man er også i gang med at se på
anlægsplanerne.
– Vi vil fremrykke så meget som mu-
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Der kommer gang i både
bulldozere og vejtromler
over hele landet resten
af året. Kommunerne har
udnyttet chancen til at
sætte gang i byggeriet
efter coronakrisen og
har planlagt massevis af
projekter, viser Nyhedsmagasinet Danske Kommuners kortlægning.

K

ommunerne
overgår alle forventninger, når
det kommer til
anlægsudgifterne
i 2020.
Der bliver ikke
bare fremrykket udgifter for 2,5 milliarder kroner, som KL har skønnet –
men for hele 3,65 milliarder kroner.
Det viser en opgørelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har
foretaget på baggrund af dels presseomtale, dels referater af møder i teknik- og miljøudvalg, økonomiudvalg
og kommunalbestyrelser.
– Tallet viser, at der er et stort anlægsbehov i kommunerne, men også
at kommunerne virkelig har lagt sig
i selen for at fremskynde renoveringer og nyinvesteringer. Og det endda
rimelig hurtigt. Mange har givetvis
prioriteret de projekter, der lettest
kunne fremrykkes, siger professor i
kommunaløkonomi ved VIVE – Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd, Kurt Houlberg.
Ikke overraskende er det blandt landets største bykommuner, man finder højdespringerne på listen. Hvad,
der til gengæld er overraskende, er,
at det ikke er København, der får den
største faktura.
Det er Aalborg, hvor borgmester
Thomas Kastrup-Larsen (S) sammen med forligspartierne bag budgettet for 2020 – Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Radikale Venstre –
har aftalt at bruge hele 414,5 millioner kroner ekstra på anlæg i 2020.
– Vi har et kæmpe efterslæb på vedligeholdelse af bygninger, facader,
veje og stier, og derfor stod det helt
klart for mig, at vi skulle udnytte
muligheden. Vi havde fået lavet en liste over hvad der ville være oplagt at
lave, så det var bare at slå til, fortæller borgmesteren.
Takket være beløbet er der råd til
at komme rundt i hele den geografisk store kommune, og det er også
en selvstændig pointe, lyder det fra
borgmesteren.
– Jeg ville få rigtig meget kritik,
hvis vi brugte alle pengene i Aalborg
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FREMRYKKEDE ANLÆGSINVESTERINGER
I KOMMUNERNE I 2020
Kommune.................................................................. Beløb
Aalborg............................................................. 414.500.000
København ..................................................... 350.000.000
Aarhus ............................................................. 300.000.000
Lejre ..................................................................176.000.000
Fredericia.........................................................165.000.000
Ikast-Brande ...................................................145.000.000
Herning ............................................................ 119.800.000
Gladsaxe.......................................................... 115.000.000
Odense ............................................................106.000.000
Hillerød............................................................... 96.000.000
Horsens .............................................................83.000.000
Kolding ............................................................... 82.000.000
Middelfart ..........................................................64.300.000
Allerød ................................................................ 60.000.000
Esbjerg............................................................... 60.000.000
Roskilde ............................................................. 52.000.000
Vejle..................................................................... 44.000.000
Holstebro........................................................... 42.000.000
Hørsholm ........................................................... 42.000.000
Vesthimmerland ............................................... 40.700.000
Randers.............................................................. 40.000.000
Ballerup.............................................................. 39.500.000
Rødovre..............................................................38.500.000
Frederiksberg ................................................... 37.500.000
Viborg ................................................................. 36.000.000
Lolland................................................................ 34.700.000
Gentofte............................................................. 34.250.000
Tønder ................................................................33.800.000
Køge ................................................................... 32.700.000
Silkeborg ........................................................... 30.500.000
Brønderslev....................................................... 30.000.000
Hjørring .............................................................. 29.500.000
Slagelse ............................................................. 29.500.000
Næstved .............................................................29.100.000
Rudersdal .......................................................... 29.000.000
Favrskov .............................................................28.800.000
Sønderborg....................................................... 28.500.000
Egedal .................................................................27.592.000
Glostrup............................................................. 27.000.000
Solrød................................................................. 26.525.000
Haderslev .......................................................... 25.200.000
Holbæk............................................................... 25.000.000
Furesø................................................................. 23.350.000
Skanderborg..................................................... 22.000.000
Rebild ..................................................................19.700.000
Brøndby ............................................................. 19.000.000
Billund................................................................. 18.500.000
Tårnby................................................................. 18.000.000
Frederikssund....................................................17.000.000
Ringkøbing-Skjern.......................................... 16.500.000
Struer.................................................................. 16.300.000
Greve .................................................................. 16.000.000
Hvidovre..............................................................15.670.000
Vordingborg ...................................................... 15.500.000
Faxe..................................................................... 15.000.000
Skive ................................................................... 14.935.000

ligt og har indtil videre fremrykket
for 18 millioner kroner. Det kan være,
det bliver til mere, siger borg mester
Allan S. Andersen (S).
Tårnby har blandt andet sat gang i
vedligeholdelse af kommunens bygninger. Når kommunen ikke bruger
endnu flere penge, skyldes det, at den
allerede i dag bruger af kassen.
– Vi har en høj likviditet, men vi
kører også med et rigtig stort kassetræk. Sidste år hev vi 57 millioner kroner op, og i år regner vi med
at gøre det samme, siger Allan S.
Andersen, der dog ikke afviser at
udvide rammen for fremrykkede
anlægsinvesteringer.
– Hvis der kommer gode argumenter
for flere ting end det, vi har besluttet, ser vi positivt på det, siger han.

man umiddelbart kan få i gang. Der
er brug for begge dele, siger han.
Virksomhederne er mere end klar til
at tage fat.
– Sagt meget firkantet, er det
2018-snak, at der kan blive mangel på kapacitet i bygge- og anlægsbranchen. Det er et spøgelse, nogle
økonomer hiver
frem. Selv om
kommunerne
sætter gang i opgaver for tre milliarder kroner,

Generelt har anlægsloftet vist sig
at være en succes,
hvis man vil styre
de offentlige udgifter, og jeg har
derfor svært ved
at forestille mig, at
man ikke har noget
loft overhovedet.

Erhvervet: Skynd jer
Det er sød musik i ørerne på Torben
Liborius. Han er erhvervspolitisk
chef i Dansk Byggeri, hvis medlemmer er mange af de entreprenørvirksomheder, der kommer til at løse de
mange ekstra opgaver for kommunerne i den kommende tid. Han har
først og fremmest én opfordring til
kommunerne:
– Sæt tingene i gang så hurtigt som
overhovedet muligt. Man må ikke
stirre sig blind på de større proKurt Houlberg, professor i
jekter, hvis man har nogle mindre,
kommunaløkonomi, VIVE
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er vi ikke i nærheden af at udnytte
kapaciteten. Den samlede byggeaktivitet vil stadig være mindre end
sidste år, siger han.
Meldingen fra mere end halvdelen
af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er, at de har fået aflyst
eller udskudt ordrer under krisen.
Ordrebogen rummer nu typisk kun
opgaver få uger ud i fremtiden – og
ikke måneder og halve år.
Han mener, at alle kommunerne
må have nogle projekter, der kan
sættes i gang.
– Hvis man har en seriøs forvaltning af sine ejendomme, har man
en opgørelse af vedligeholdelsesstandarden. Det giver et godt indblik i, hvor det er mest oplagt at
sætte ind. Derfor kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at der er
kommuner, der ikke kan fremrykke
nogle opgaver, siger han.
Dansk Byggeri ser dog gerne, at
kommunerne kan fremrykke endnu
flere projekter – og Torben Liborius
kommer derfor med en opfordring
til KL og borgmestrene:
– Vi må sammen overbevise finansministeren om, at anlægsloftet også
må væk i 2021. Det vil gøre det muligt at sætte endnu større projekter i
gang, siger han.
Det er Thomas Kastrup-Larsen
helt enig i.

– Vi vil meget gerne have friere
rammer. Det er en årlig kamp at få
puslespillet til at gå op, og det er helt
oplagt at give os frie tøjler ved enten
at udvide rammen eller at sætte det
helt frit, siger han.
Ifølge Kurt Houlberg er det dog
svært at sige på nuværende tidspunkt, om anlægsloftet vender tilbage allerede i 2021.
– Der er stor usikkerhed omkring
længden af coronakrisen, der også
sundhedsmæssigt kan strække sig
ind i 2021. Hvordan, det påvirker
økonomien, vil jeg ikke spå om på
nuværende tidspunkt. Men generelt har anlægsloftet vist sig at være
et vigtigt redskab i styringen af de
offentlige udgifter, og jeg har derfor
svært ved at forestille mig, at der
femover ikke er et loft, siger han.
Tilbage i Aalborg har borgmester
Thomas Kastrup-Larsen svært
ved at se, at der skulle komme flere
projekter til end de allerede aftalte.
Og dog.
Der er lige dukket en ekstra post op
i form af nogle tilstandsrapporter
på nogle daginstitutioner i Nørresundby. De løber formentlig op i 50
millioner kroner.
– Men bortset fra det har jeg svært
ved at forestille mig, at der kommer
meget mere, siger Thomas KastrupLarsen. • mdbr@kl.dk

Helsingør ........................................................... 13.000.000
Vejen ................................................................... 13.000.000
Assens................................................................ 12.000.000
Herlev ................................................................. 12.000.000
Norddjurs........................................................... 12.000.000
Høje-Taastrup................................................... 10.500.000
Frederikshavn ................................................... 10.000.000
Odsherred......................................................... 10.000.000
Gribskov................................................................8.500.000
Ishøj........................................................................8.260.000
Ringsted................................................................ 7.524.000
Bornholm .............................................................. 7.000.000
Sorø ....................................................................... 6.318.000
Kerteminde...........................................................6.000.000
Varde......................................................................5.000.000
Vallensbæk...........................................................2.960.000
Albertslund...........................................................2.000.000
Morsø ....................................................................1.500.000
Fredensborg ..........................................................................0
Faaborg-Midtfyn...................................................................0
Halsnæs..................................................................................0
Hedensted .............................................................................0
Nordfyn ...................................................................................0
Thisted.....................................................................................0
Aabenraa ................................................................................0
TOTAL..........................................................3.645.484.000
Opgørelsen er udarbejdet ud fra kommunernes egne
referater af møder i økonomiudvalg, tekniske udvalg og
byråd, presseomtale og kontakt til kommunerne. Listen
er færdiggjort 29. april 2020. Beslutninger truffet herefter fremgår derfor ikke. Det har ikke været muligt at finde
oplysninger om 17 kommuner, der derfor ikke er med.
Kilde: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

