Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Orienteringssag

INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. prioritering af midler i renoveringspuljen og energimidler bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 15. januar 2014 frigivet anlægsmidler for 11,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10
mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Ved frigivelsen blev det samtidige besluttet, at igangsætning af
projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.
Revideret og prioriteret liste
Til sagen om frigivelse af anlægsmidlerne var vedhæftet en oversigt over, hvilke bygninger der skal renoveres
og/eller hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Denne oversigt er nu revideret og prioriteret,
så den viser vigtigheden af de individuellet projekter.
Den er opdelt i tre grupper:
1. Prioriteret liste over projekter uden skoler og daginstitutionerne
2. Prioriteret liste over projekter på skole og daginstitutionsområdet, som IKKE kan standses.
Bemærkningskolonne med forklaring på, hvorfor de ikke kan standses.
3. Liste med projekter på skole- og daginstitutionsområdet, som afventer arbejdet i omstillingsgruppen.

Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet vil blive fremsendt når resultatet af omstillingsgrupperne
foreligger. Hvis resultater betyder, at der er projektet, som ikke skal gennemføres, så vil der blive fremsendt
yderligere projekter til prioritering.
Bemærkninger til listen
Selvom finansieringen af nogle af projekterne er opdelt i både en renoveringsdel og en energidel, så skal de stadig
ses som et samlet projekt. Det er ikke muligt at tage henholdsvis renoveringsdelen eller energidelen ud af projektet.
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af
midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller
skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.
Opfølgning

I juni 2015 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

Økonomiske konsekvenser
Idet projekterne på skole- og daginstitutionsområdet skal afvente arbejdet i omstillingsgruppen, er der en stor risiko
for at projekterne ikke bliver færdiggjort i 2015. Derfor er det muligt, at de ikke forbrugte midler skal overføres til
2016.
Derudover må der forventes øgede udgifter på driften, som er afledt af den manglende renovering.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets behandling af dagsordenspunktet omkring frigivelse af anlægsmidler til renoverings- og energipuljen for år
2015. 15. januar 2015

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015
Indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Til efterretning.

