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1. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 2708-2015
Fraværende

_________________________________________________________
-

Ingen
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2. Meddelelser
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 2708-2015
Fraværende

_________________________________________________________
-

Ingen
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3. Skat
Sagsnr.: 15/12357
Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal ansøges om
mulighed for en skatteforhøjelse fra budget 2016.

Sagsbeskrivelse

Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at
kommunerne har mulighed for at forhøje og nedsætte skatten inden for
en ramme på 200 mio. kr.
Hvis kommunernes samlede skatteforhøjelser overstiger de samlede
skattenedsættelser, vil de kommuner, som ikke på forhånd har søgt om
skatteforhøjelse, blive sanktioneret. Sanktioneringen sker ved at de
pågældende kommuner reguleres i bloktilskuddet svarende til
overskridelsen.
For at opnå tilsagn om fritagelse for en eventuel individuel sanktion,
kan kommunerne søge Social- og Indenrigsministeriet herom.
Ansøgningsfristen er 3. september 2015, og der kan forventes svar
senest fredag den 18. september 2015.
Vedlagte notat beskriver konsekvenserne ved en skatteforhøjelse fra
2016.

Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der
skal ansøges om mulighed for en skattestigning fra budget 2016.

Økonomi og
finansiering

De økonomiske konsekvenser for budget 2016-2019 fremgår af
vedlagte notat.

Bilag

Notat: Mulig kommunal skatteforhøjelse fra 2016 (2) - CaseNo_156851_Dok_no_62128-15_v1_Mulig kommunal skatteforhøjelse fra
2016 (2).pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 2708-2015

_________________________________________________________
Forslag om at der ikke fremsendes ansøgning om mulighed for
skattestigning godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 4
medlemmer (Jesper Hammer, Nikolaj Bührmann, Henrik Kragelund
Jansson og Miki Dam Larsen).
Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Henrik Kragelund Jansson
har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: ”S, SF og R
ønsker at Allerød Kommune ansøger om 0,5 % skattestigning.”
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Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til
protokol: ”DNA ønsker at ansøge om en mulig skattestigning for at
holde alle muligheder åbne i forhandlingerne vedr. ny struktur i
Allerød kommune.”
Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Henrik Kragelund Jansson
begærede sagen forelagt byrådet.
Fraværende

Ingen
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Signeret af:

_______________________________
Jørgen Johansen
Borgmester

_______________________________
Erik Lund
Medlem

_______________________________
Erling Petersen
Medlem

_______________________________
Henrik Jansson
Medlem

_______________________________
Jesper Hammer
Medlem

_______________________________
John Køhler
Medlem

_______________________________
Miki Dam Larsen
Medlem

_______________________________
Nikolaj Bührmann
Medlem

_______________________________
Poul Albrechtsen
Medlem
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Bilag: 3.1. Notat: Mulig kommunal skatteforhøjelse fra 2016 (2) - CaseNo_15
-6851_Dok_no_62128-15_v1_Mulig kommunal
skatteforhøjelse fra 2016 (2).pdf
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017
Mødedato: 27. august 2015 - Kl. 18:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 65298/15

Økonomi og It, den 19. august 2015

Notat om mulig kommunal skatteforhøjelse fra 2016

Indledning
Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at kommunerne har mulighed for at forhøje og
nedsætte skatten inden for en ramme på 200 mio. kr.
Hvis kommunernes samlede skatteforhøjelser overstiger de samlede skattenedsættelser, vil de kommuner,
som ikke på forhånd har søgt om skatteforhøjelse, blive sanktioneret. Sanktioneringen sker ved at de
pågældende kommuner reguleres i bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
For at opnå tilsagn om fritagelse for en eventuel individuel sanktion, kan kommunerne søge Social- og
Indenrigsministeriet herom. Ansøgningsfristen er 3. september 2015, og der kan forventes svar senest
fredag den 18. september 2015.
Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold:






Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem
kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra
skatter, tilskud, udligning og renter.
Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn
og/eller ældre.
Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet
førtidspension og kontanthjælp.
Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Et eventuelt merprovenu fra skatteforhøjelser kan kun i begrænset omfang forventes brugt til stigende
serviceudgifter. Kommunens nuværende budget til serviceudgifter udgør 1.049,5 mio. kr. (inkl. besparelsen
fra budgetforlig 2015-2018 i 2016 på 39,5 mio. kr.). Den udmeldte serviceramme for Allerød Kommune
udgør 1.064,5 mio. kr., og er således 15 mio. kr. højere.
Det vil med andre ord sige, at en skatteforhøjelse vil kunne finansiere en reduktion af besparelsesbehovet
med 15 mio. kr., hvorved besparelsesbehovet reduceres fra 39,5 til 24,5 mio. kr. i 2016. Et merprovenuet
derudover kan finansiere anlægsudgifter.
Nedenfor er vist den økonomiske konsekvens af en skattestigning for udskrivningsprocenten. Forvaltningen
kan fortage yderligere beregninger over de økonomiske konsekvenser for evt. stigning i dækningsafgift og
grundskyldspromille.

Økonomisk konsekvens for kommunen af skatteforhøjelse fra 2016
En evt. skatteforhøjelse kan omfatte stigning i udskrivningsprocent, grundskyld og dækningsafgift.
Kommunen satte i 2013 udskrivningsprocenten ned med 1 procent point og opnåede tilskud til
skattenedsættelsen på 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. af provenutabet i 2014 og 2015 og 25 pct. af
provenutabet i 2016.
Såfremt udskrivningsprocenten med ministeriel godkendelse sættes op fra 2016 vil kommunen helt eller
delvist miste det tilskud (25 pct. af provenutabet), som kommunen får for 2016. Tilskuddet udgør 11,6 mio.
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kr. Kommunen vil ikke ved en skattestigning skulle tilbagebetale noget af det tilskud, der er modtaget i
2013-2015.
Nedenfor vises en beregning over, hvad kommunen får i merindtægt for 2016, og kan forvente at få i
merindtægt i 2017-2019, såfremt udskrivningsprocenten sættes op med henholdsvis 1,0 procent point og
0,5 procent point.

Stigning i udskrivningspct. med 1 pct. point
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocent*)
Udligningsændring
Samlet budgetændring

2016
-55,2
11,6
0,0
-43,6

2017
-54,6
0,0
2,1
-52,5

2018
-56,1
0,0
0,0
-56,1

2019
-57,8
0,0
0,0
-57,8

2018
-28,1
0,0
0,0
-28,1

2019
-28,9
0,0
0,0
-28,9

*) Beregningen forudsætter, at kommunen i 2016 mister hele tilskuddet til nedsættelse af
udskrivningsprocenten ifm. skattenedsættelsen i 2013.

Stigning i udskrivningspct. med 0,5 pct. point
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocent*)
Udligningsændring
Samlet skønnet budgetændring

2016
-27,6
5,8
0,0
-21,8

2017
-27,3
0,0
1,1
-26,2

*) Beregningen forudsætter at kommunen i 2016 mister halvdelen af tilskuddet til nedsættelse af
udskrivningsprocenten ifm. skattenedsættelsen i 2013.

