
 

 

Budgetforlig i Odsherred Kommune – delforlig om anlægsbudget 
 
Partierne bag delaftalen om driftsbudget 2020, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået delaftale om 
anlæg -  budget 2020. 
 
Efter udmelding om særtilskud og lånepuljer er partierne enige om at gennemføre følgende 
anlægsprogram i 2020, hvoraf førstnævnte er et resultat af tidligere aftaler 
 

 Seas/NVE tilbagekøb af gade og sportslysanlæg med 19,3 mio. kr. 

 Vejvedligeholdelse med 14,7 mio. kr. 

 Ny teatersal, Odsherred Teater med 10 mio. kr. 
 
Derudover er partierne enige om, at genoptage renoveringen af vores skoler, idet der afsættes 5 
mio. kr. formålet. Børne og Uddannelsesudvalget prioriterer med udgangspunkt i den vedtagne 
plan renoveringsplanen for 2020. 
 
Der afsættes 1 mio. kr. til at flytte Hørve Bibliotek til en ny lokation i Hørve.  
 
Til forbedring af trafiksikkerheden afsættes der henholdsvis 0,3 mio. kr. og 1,9 mio. kr. til 
opgradering af Ravnsbjergvej i Vig og etablering af cykelsti langs Tuborgvej mellem Fårevejle og 
Hørve. 
 
Sammen med Lokaltog renoveres stationspladsen ved Nykøbing Station. Odsherred Kommunes 
andel er på 0,8 mio. kr. 
 
Der afsættes 1 mio. kr. til et nyt tag på Grønnegården. 
 
Endelig afsættes der 3 mio. kr. til vores 3 havne til gennemførelse af renoverings og 
udviklingsplanerne. Der er enighed om at benytte den automatiske låneadgang og optage lån 
svarende til udgiften. I den forbindelse er partierne enige om, at afdrag og renter fremadrettet 
skal indarbejdes i havnenes budget. 
 
Partierne er enige om at se positivt på at tilvejebringe medfinansiering på op til 0,5 mio. kr., 
hvis der melder sig Fonde som vil donere midler til renovering af Malergården. Der er ligeledes 
enighed om at se positivt på at tilvejebringe medfinansiering på op til 0,3 mio. kr. hvis der gives 
tilsagn om ekstern finansiering til resten af udgiften til renovering af Kongehallen. 
 
Partierne er enige om, at indtægter for salg af kommunens ejendomme og grunde ikke 
budgetlægges med en indtægt i budget 2020. Indtægterne fra salg skal dække udgifter til 
byggemodning og grundkapitalindskud samt styrke kassebeholdningen. 
 
Der afholdes anlægsudgifter for i alt 57 mio. kr. i 2020.  
 
I budget 2020 indgår der et særtilskud på 10 mio. kr. og der optages lån for 56 mio. kr., heraf 25 
mio. kr. til indefrosne ejendomsskatter.  


