Rådhus Maribo

Enhedslisten Lolland

Udgifter - nyt Rådhus i Maribo

Dato
fra
Frem og tilbage er lige langt

Bem.

Beløb Citater

nov-17 Folketidende

Istandsættelse af gule Pakhus i
Maribo til kontorarbejdspladser

mar-19 Byrådsmøde

overførsler 2018-19

-1,038 mio.

maj-19 Byrådsmøde

Kvartalsregnskab 1_19 bevilling

25,000 mio.

mar-20 Møde TU

apr-20 Byrådsmøde

Områdefornyelsesplan Maribo slutfase vedtaget
2019 regnskab bemærkninger
side 182(ejendomme)
Budgetopfølgning 29.02.20 overførsler side 8
ingen beløb nogle af stederne

Note

Samlet bevilling

omtale af at slots- og
ejendomsstyrelsen har givet
foreløbigt tilsagn

9 mio

9 mio fra budgetforlig 2018
16 mio fra Byrådsmøde 31.05.2018

25,000 mio.

Fra PowerPoint vedlagt som bilag:
"Ovennævnte projekter[bem: ting i
Qvades gård] vil så vidt muligt
blive udført som en del af det
igangværende projekt til indretning
af bygninger og gårdarealer i
Qvades Gård."
Derudover afsættes der midler til
vedligeholdelsesarbejder samt
renovering
af kantineområdet på rådhuset i
Maribo.

Vedtagelser

sep-18 Byrådsmøde

10-11-2021

Budget 2019 - 1.beh. s. 48
(anlægsønsker) vedl. Af pakhuset
Qvade gård i Maribo

"Dette anlægsønske udgår, hvis et
igangværende projekt
omhandlende indretning af
pakhuset til
administrationsbygning, bliver
2,4 mio. igangsat."
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Rådhus Maribo

Enhedslisten Lolland
Dato

fra

Bem.

Budgetforlig 2018

maj-18 Byrådsmøde

Beslutning - Bevilliget 2018 - køb
af Qvades gård

Beløb Citater

Note

Der afsættes 9,0 mio. kr. i 2019 som
en foreløbig ramme for et projekt,
hvor Pakhuset renoveres til
kontorformål, og administrationen i
Maribo samles i bygningsmassen i
og mellem det nuværende nye og
gamle rådhus. Der udarbejdes i
2018 et samlet projektforslag
modtaget fra administrationen,
indeholdende både anlægsbudget da man ikke længere kan se
9,000 mio. og afledt driftsøkonomi.
vedtagelser før 2018
Der foreligger et udkast til
købsaftale vedr. Torvet 3 på 3 mio.
3,000 mio. kr.
"Der er allerede indlagt en
anlægsramme på 9 mio. kr. i
budget 2019 til
renovering/nyindretning af det gule
pakhus i Qvades gård og det
samlede investeringsbehov i
området Qvades gård og pakhus
13,000 mio. er således 25 mio.kr."

I sagsfremstillingen beskrives at
der skal brugs 11,3 mio. til
renovering.
Det nævnes i sagsfremstillingen
at der er afsat 9 mio til det gule
pakhus.
Der fremlægges ikke en samlet
økonomisk oversigt

Beslutning - bevilliget 2019
Køb af Qvades Gård. Side 9
(tillæsbevilling 3 mio. til køb) og
side 33 anlægsoversigt (bevilling
Det er uvist om den ekstra mio. er
3 mio
forbrug
er 4 mio.) Side 33 anlægsoversigt
4,038 mio. indregnet
i senere bevillinger eller ej Bem. Side 196 - køb 3 mio.
mar-19 Regnskab2018; tal side 9 (køb
af men
gården
- tillægsbevilling).
- forbrug
maj-18 Byrådsmøde

Samlet bevilling

9,000 mio.

22,000 mio.

26,038 mio.

Der søges tillægsbevilling på 8,1,
mio.kr.
3,3 mio. kr. finansieres af
anlægsoverførsler på
økonomiudvalgets område
22 mio. kr. allerede bevilliget

jun-19 Byrådsmøde
mar-20 Årsregnskab19;tal s.34

10-11-2021

Tillægsbevilling

Der er i projektet ikke afsat midler
til nyanskaffelser, borde, stole og
flytteomkostninger. Udgifter hertil
forventes fundet af driftmidler i de
11,400 mio. flyttende sektorer.
36,400 mio.

Der er også bevilliget 3 mio. til
køb af Qvades gård, men det
fremgår ikke af sagsfremstillingen,
men er lagt til i kolonnen samlet
bevilling.

37,438 mio.
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Rådhus Maribo

Enhedslisten Lolland
Dato

fra
apr-20 ØU

apr-20 Byrådsmøde

apr-20 Byrådsmøde

aug-20 Aktindsigt
apr-21 Byrådsmøde

10-11-2021

Bem.

Beløb Citater

Note
Gammelt inventar er solgt for
92.930 kr som bruges som delvis
betaling af nye møbler

Samlet bevilling

Møbler til byrådssal

0,355 mio.

Coronalån - trappegang og
omlægning af belægning

Fra folketidende:
Qvades Gård, baghuset, renovering
af trappegang med
bevaringsværdig isolering: 0.2 mio.
kroner
Qvades Gård, etablering af
gårdmiljø og belægning: 0.6 mio.
0,800 mio. kroner
Godkendt af staten?

37,793 mio.

38,593 mio.

Regnskab 2019: Bem. Side 183

På side 186 er beskrevet følgende:
"Mindreforbrug der ansøges
budgetoverført:
Administrative sektorers overDet er forventningen, at der bliver /underskud, 7,9 mio. kr.
budgetoverført 25,6 mio. kr. til
6-8 elevstillinger, 1,2 mio. kr.
2020.
Digitaliseringsprojekter, 6,8 mio.
De overførte midler skal blandt
kr.
andet anvendes til igangværende Hardware og øvrige it-udgifter, 5,3
digitaliseringsprojekter samt
mio. kr.
anskaffelse af hardware. Ligeledes Omstillingspulje og
skal en del af sektorernes
indkøbebesparelser, 2,4 mio. kr."
overførsler anvendes i forbindelse ialt 23,6 mio. Rest: 2 mio hvoraf
med samling af administrationen de 0,6 mio. går til P-pladserne ved
1,400 mio. i Maribo.
stationen. Rest 1,4 mio.

39,993 mio.

Svar fra Lars Gram
Regnskab 2020: Tal side 220

En stor del af det overførte budget
er blevet anvendt til indretning af
det nye køkken……. Det forventes at Pengene er overført videre til 2021
det resterende overførte budget
jf. Lars Grams svar på
2,200 mio. skal anvendes på Jernbanegade 7 opfølgningen til aktindsigten
2,150 mio. P-plads i Jernbanegade

42,193
44,343
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Rådhus Maribo

Enhedslisten Lolland
Dato

fra

apr-21 Byrådsmøde

apr-21 Byrådsmøde
Årsregnskab20; Tal side 37

Bem.

Regnskab 2020: Bemærkninger
side 63

Beløb Citater

Note

"Toftegård har haft et
mindreforbrug på -0,1 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget.
Heraf kan -0,6 mio. kr. henføres til
overførsel fra 2019. Toftegård har
således haft
et forbrug noget større end det
oprindelige budget. Toftegård har i
2020 blandt andet
selv afholdt udgifter i forbindelse
med flytning fra Kidnakken til
Det er i virkeligheden ukendt
Jernbanegade 14 samt
hvad det har kostet. De 0,5 mio
0,500 mio. renovering af de nye lokaler."
er kun regnskabspåvirkning.
"Der er flere årsager til at
ansøgningerne om
budgetoverførsler er større end
restbudgettet. Det
skyldes blandt andet, en stigning i
antallet af arbejdsskader,
ekstraudgifter i forbindelse med
fraflytning af lejemålet på
Kidnakken i Maribo , samt et
merforbrug i Social- og
Arbejdsmarkedssektoren,
som dog delvist er nedbragt med
overskydende projektmidler fra
Social- og
Arbejdsmarkedsudvalgets
område."

Regnskab 2020: Bemærkninger
side 198
37,200 mio.

Samlet bevilling

44,843

Ukendt beløb
Jeg har ikke kunne finde hvor de
"nye" 0,8 mio. kommer fra.

Total

44,843 mio.

10-11-2021
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