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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2017
 
Sags ID: EMN-2016-05045

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2017 skal 
Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2017.

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens 
andel af landskirkeskatten, og et selvbudgetteret skattegrundlag for kirken. Oversigt over kirkens 
budget for 2017 er vedlagt som bilag.
Med udgangspunkt i det anvendte beregningsgrundlag, herunder en kirkeskattenedsættelse fra 
0,43 til 0,41 procent, er der en hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2017. Kommunens 
mellemværende med kirken skal løbende tilrettelægges i en rimelig balance.
Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2016 med 0,43 procent. Den 
gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,93 procent og på 0,72 procent for kommunerne i 
Region Hovedstaden.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,41 procent, hvilket er en reduktion på 0,02 procent 
i forhold til 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 03-10-2016
Økonomiudvalget den 3. oktober 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2017 (1323871 - EMN-2016-05045)
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3 (Åben) 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-01432

Resumé
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. 
forslag til Kommuneplan 2017, herunder planforudsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 2. 
september 2016 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2017 med overslagsårene 
2018-2020 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag 
til Gentofte-Plan 2017 den 14. september 2016 og vedtog med 17 stemmer (C, A, V, B) for, 
medens 2 (Ø+I) stemte imod, at oversende forslag til Gentofte-Plan 2017 til 2. behandling i 
Økonomiudvalget den 3. oktober 2016.

Baggrund
Forslag til Gentofte - Plan 2017 er vedlagt som bilag. 

Kommuneplan 2017 udarbejdes udelukkende som en digital plan. Efter vedtagelse ved 2. 
behandlingen af Gentofte-Plan 2017 skal forslaget til Kommuneplan 2017 udsendes til offentlig 
høring i 8 uger. Kommuneplan 2017 vil dermed kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien 
2017. Vejledning og link til Kommuneplan 2017 var vedlagt fremsendelsesmailen til 1. 
behandlingen af Gentofte-Plan sammen med bilag med udkast til ændringer i kommuneplanens 
generelle rammer for lokalplanlægning.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2017 var der indkommet tre 
sæt ændringsforslag: 

Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det 
Radikale Venstre
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 brug for afstemningen er vedlagt en oversigt over 
afstemningstemaer. 

Budgetforslaget var i august baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017. Økonomis 
beregninger på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturvurderinger (Økonomisk 
redegørelse – august 2016) og vækstskøn over kommunernes indkomstskattegrundlag viser, at 
Gentofte kommune vil have en fordel ved at vælge selvbudgettering. Selvbudgettering vil 
forventeligt give en samlet højere indtægt i 2017 på 1 mio. kr. og en forventet efterregulering i 2020 
på 47 mio. kr., jf. vedlagte notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret 
indkomstskattegrundlag 2017-2020.  
Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen vælger 
selvbudgettering i 2017.

I vedlagte tekniske ændringsforslag er vist de samlede konsekvenser af de nye skøn over væksten 
i udskrivningsgrundlaget, herunder valg af selvbudgettering frem for statsgaranti i 2017.

Som et selvstændigt punkt på dagsorden indgår fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2017. 
Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten som indstillet i punktet medfører en forskydning i 
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mellemværendet med kirken på 2,388 mio. kr. i merindtægt i 2017, som ligeledes er medtaget i de 
tekniske ændringsforslag.

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen drøfter og vedtager forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. ændringsforslag 
og budgetaftale mellem C+A+V+B, idet der stemmes om ændringsforslagene efter vedlagte 
oversigt over afstemningstemaer.

2. At tekniske ændringsforslag, herunder valg af selvbudgettering for det kommunale 
udskrivningsgrundlag i 2017, vedtages.

3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i budgettet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 03-10-2016  

Pkt. 1: Økonomiudvalget indstiller forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. ændringsforslag og 
budgetaftale mellem C+A+V+B til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til Gentofte-Plan 2017 2. behandling (1327290 - EMN-2016-01432)
2. Budgetrapporter og takstoversigt - . 2. behandling (1329505 - EMN-2016-01432)
3. Ændringsforslag C,A,V og B (1327293 - EMN-2016-01432)
4. Nye Borgerliges ændringsforslag til budget 2017 (1327295 - EMN-2016-01432)
5. 2016 - 09 - Enhedslistens ændringsforslag til budgetforslaget 2017 (1327294 - EMN-2016-
01432)
6. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2017 
(1327297 - EMN-2016-01432)
7. Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2017 (1329485 - EMN-2016-01432)
8. Oversigt over ændringsforslag til afstemning ifm Budget 2017 (1340472 - EMN-2016-
01432)


