Ændringsforslag fra Liberal Alliance
Baggrund:
På trods af at Solrød Kommune ikke har hævet skatten siden 2010, oplever kommunens
borgere stadig at det bliver dyrere at bo i Solrød.
Dette skyldes i høj grad, at byrådet har truffet beslutninger, der medfører stigende
udgifter på det brugerfinansierede område. Således er udgifterne til affaldsområdet i
kraftig vækst, ligesom at vandafledningsbidraget stiger som følge af øget klimasikring.
Klar Forsyning opkrævede i 2018 et beløb svarende til 24,3 mio. kr. hos borgerne i
vandafledningsbidrag. I 2019 opkræves 29,9 mio. kr, hvilket medfører en øget
opkrævning på 5,6 mio. kr. sammenlignet med året før.
Taksterne stiger fra 2019 til 2020, og der vil samlet blive opkrævet 4,022 mio. kr. mere
hos borgerne. Taksterne stiger igen i 2022, når det nuværende tilgodehavende er
tilbagebetalt til borgerne. Det betyder, at der fra 2022 vil blive opkrævet 5,656 mio. kr.
mere end i 2019.
Tages der således udgangspunkt i borgernes merudgift til vandafledning i 2019 på 5,6
mio. kr., og borgernes merudgift til affald på 4,022 mio. kr. i 2020, medfører dette en
samlet merudgift for borgerne på 9,622 mio. kr.
Nedsættelse af kommuneskat med 0,2%
Liberal Alliance ønsker derfor at kompensere borgerne, i form af en nedsættelse af
kommuneskatten fra 24,6% til 24,4%.
Beløb i 1.000 kr.
Nedsættelse af kommuneskat fra
24,6% til 24,4%
Tilskud til nedsættelse af skat
Mindreindtægt
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10.031
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-4.806

-4.806

-2.403

2.403

5.225

5.700

8.512

Finansieringen af tiltaget skal modsvares af en nedjustering af
budgetsikkerhedspuljerne svarende til de årlige mindreindtægter.

Side 1

Baggrunden herfor, er at Solrød Kommune har for vane at præsentere væsentligt bedre
driftsresultater, end der budgetteres med.
Således var den disponible kassebeholdning ved aflæggelse af regnskab 2016 eksempelvis
68,2 mio. kroner højere end budgetteret. Samme tendens sås året efter, hvor der ved
aflæggelse af regnskab var en disponibel kassebeholdning der var 71,8 mio. kroner højere
end budgetteret.

https://stememil.dk

Side 2

