
 

 

  

Center for Økonomi 
 

  

 

  

  
Telefon  23365076  
Direkte   

 

 

 

 

 

Dato: 7 september  2021   

 

NOTAT 

Til:  

Korrektion vedrørende lånepuljen til 
regionale afdrag i 2022 

Det fremgår af budgetforslaget: 
 
”Der er i økonomiaftalen 2022 etableret en lånepulje til refinansiering af regio-
nale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Det er forudsat, at regionen får 
en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel på 
203,1 mio. kr. I overslagsårene er der indregnet en refinansiering svarende til 
Region Hovedstadens bloktilskudsandel. Dog ikke i 2025, hvor refinansiering 
er beregnet til det faktiske afdrag.” 
 
Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt Region Hovedstaden en lånedi-
spensation til refinansiering af afdrag i 2022 på 157 mio. kr. Det betyder et 
øget likviditetstræk på 46,1 mio. kr. 
 
Nedenstående tabel fremgår af budgetforslaget. 
 
Afdrag på lån og lånoptagelse           

  B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

Mio. kr., løbende priser           

Langfristet gæld, primo året1 -3.292,1 -3.037,8 -2.969,3 -3.055,4 -2.638,8 

Afdrag på lån           

Afdrag på lån 456,6 345,4 264,4 769,2 122,1 

Lånoptagelse           

Delvis lånoptagelse -204,3 -203,1 -203,1 -203,1 -122,1 

Lånoptagelse lokalbaner -19,1 -73,8 -147,4 -149,5 -29,5 

Lånoptagelse energipulje -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afdrag på lån og lånoptagelse i alt 223,0 68,5 -86,1 416,6 -29,5 

1) Faktiske tal, primo 2021           



Korrektion vedrørende lånepuljen til regionale afdrag i 2022 Side 2  

I det endelige budget 2022-25 indarbejdes ændringen vedr. låneoptagelsen, 

hvorefter tabellen vil se således ud:  

Afdrag på lån og lånoptagelse           

  B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

Mio. kr., løbende priser           

Langfristet gæld, primo året1 -3.292,1 -3.037,8 -2.923,2 -3.009,3 -2.592,7 

            

Afdrag på lån           

Afdrag på lån 456,6 345,4 264,4 769,2 122,1 

Lånoptagelse           

Delvis lånoptagelse -204,3 -157,0 -203,1 -203,1 -122,1 

Lånoptagelse lokalbaner -19,1 -73,8 -147,4 -149,5 -29,5 

Lånoptagelse energipulje -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afdrag på lån og lånoptagelse i alt 223,0 114,6 -86,1 416,6 -29,5 

1) Faktiske tal, primo 2021           

 


