
GENTOFTE KOMMUNE

Referat af 
møde i

Økonomiudvalget 
Mødetidspunkt 02-10-2017 17:00

Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 17:39

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael Fenger, Karen Riis 
Kjølbye, Mogens Vad og Marie-Louise Andreassen

Fraværende: Ingen fraværende.



Side 2

Indholdsfortegnelse
Økonomiudvalget

02-10-2017 17:00

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018.............................................................3

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2018.......................................................................3

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....................5

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne ...................6



Side 3

1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04419

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2018, skal 
Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2018.

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens 
andel af landskirkeskatten, og et statsgaranteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens 
budget for 2018 er vedlagt som bilag.
Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en kirkeskattenedsættelse fra 
0,41 til 0,39 procent, er der en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2018. Kommunens 
mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.
Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2017 med 0,41 procent. Den 
gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,7 procent for kommunerne i 
Region Hovedstaden.
Det skal tilføjes, at Gentofte Kommunes kirkeskatteprocent i budget 2017 ligeledes blev reduceret 
med 0,02 procent.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes til 0,39 procent, hvilket er en reduktion på 0,02 
procent i forhold til 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 2. oktober 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2018 (1997130 - EMN-2017-04419)

2 (Åben) 2. behandling af Gentofte-Plan 2018
 
Sags ID: EMN-2017-01249

Resumé
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2018, 
herunder planforudsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 6. september 2017 enstemmigt at 
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oversende forslag til Gentofte-Plan 2018 med overslagsårene 2019-2021 til 1. behandling i 
Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2018 den 13. 
september 2017 og vedtog med 16 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (D)) for og 2 
stemmer (Ø og Poul V. Jensen, D) imod, at oversende forslag til Gentofte-Plan 2018 til 2. 
behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober 2017.

Baggrund
Forslag til Gentofte - Plan 2018 er vedlagt som bilag. Forslaget er indholdsmæssigt uændret i 
forhold til materialet til 1. behandlingen af Gentofte-Plan 2018.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2018 var der indkommet to 
sæt ændringsforslag: 

Ændringsforslag fremsat af Nye Borgerlige 
Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten

Ændringsforslagene er vedlagt.

Der er til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen fremsat ønske om særskilt afstemning af alle 
enkeltelementerne i ændringsforslagene. Til Kommunalbestyrelsens dagsorden den 9. oktober vil 
der til brug for afstemningen blive vedlagt en oversigt over afstemningstemaer. 

Budgetforslaget var i august baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018. Økonomis 
beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste konjunkturvurderinger 
(Økonomisk redegørelse – 31. august 2017) og vækstskøn over kommunernes 
indkomstskattegrundlag viser, at Gentofte kommune vil have en fordel ved at fastholde det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018, som også var forudsat i budgetforslaget til 1. 
behandling, jf. vedlagte notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 
i budget 2018.  

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger 
statsgaranti i 2018.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist de samlede konsekvenser af de nye skøn over væksten 
i udskrivningsgrundlaget.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2018. 
Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en reduktion af 
mellemværendet med kirken på 2,3 mio. kr. i 2018, som ligeledes er medtaget i de tekniske 
ændringsforslag. 

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter og oversender forslag til Gentofte-Plan 2018 og indstiller politiske 
ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af statsgaranti for det kommunale 
udskrivningsgrundlag i 2018, indstilles godkendt til Kommunalbestyrelsen
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 2. oktober 2017

Pkt.: 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2018 til 2. 
behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 idet Økonomiudvalget 
– i lyset af forhandlingerne i regi af KL om begrænsning af  kommuners 
anlægsbudgetter og for at undgå en kollektiv sanktion – anmoder 
administrationen om at gennemgå investeringsoversigten og fremlægge et 
teknisk ændringsforslag, der opdaterer investeringsoversigten, så det bidrager 
til at løse udfordringen på landsplan.
Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme imod 
ændringsforslag fra I og Ø

Pkt.: 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til Gentofte-Plan 2018 2. beh (2010334 - EMN-2017-01249)
2. Talhæfte 2. beh. Gentofte-Plan 2018 (2008996 - EMN-2017-01249)
3. Nye Borgerlige - Budgetforslag 2018-2021 (2000012 - EMN-2017-01249)
4. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018 (2000013 - EMN-2017-01249)
5. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2018 
(2008580 - EMN-2017-01249)
6. Tekniske ændringsforslag (2008983 - EMN-2017-01249)

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 2. oktober 2017
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Udlændingestyrelsen har meddelt at flygtningekvoten for kvoteåret 2017 for 
Gentofte Kommune er nedsat fra 126 til 69 og at Gentofte Kommune i 
kvoteåret 2018 skal modtage 71 flygtninge.

Bilag

4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2017-00194 


