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1 [Åben] Meddelelser fra formanden  
  
Sags ID: EMN-2021-08220 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-07093 
 

Resumé 
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte-Plan 2023, 
skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kirkeskatteprocenten for budgetåret 2023. 
 

 
Baggrund 
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken er Provstiudvalgets budget, kommunens 
andel af landskirkeskatten, og et statsgaranteret indkomstskattegrundlag for kirken. Oversigt over 
kirkens budget for 2023 er vedlagt som bilag. 
 
Med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,40 procent kan det konstateres, at der er en 
hensigtsmæssig balance i kirkens budget i 2023. Kommunens mellemværende med kirken skal 
løbende tilrettelægges i en rimelig balance.   
 
Gentofte Kommune har landets laveste kirkeskatteprocent i 2022 med 0,40 procent. Den 
gennemsnitlige kirkeskat på landsplan er på 0,87 procent og på 0,72 procent for kommunerne i 
Region Hovedstaden. 
 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,40 procent, hvilket er uændret i  
forhold til 2022. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 03-10-2022 
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Økonomiudvalget den 3. oktober 2022 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Bilag - Oversigt Kirkebudget 2023 (4722495 - EMN-2022-07093) 
 

3 [Åben] 2. behandling af Gentofte - Plan 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-02164 
 

Resumé 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle forslag til Gentofte-Plan 2023. 
Økonomiudvalget vedtog den 6. september 2022 enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-
Plan 2023 med overslagsårene 2024-2026 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til Gentofte-Plan 2023 den 15. september 2022 og 
vedtog enstemmigt at oversende forslag til Gentofte-Plan 2023 til 2. behandling i Økonomiudvalget 
den 3. oktober 2022. 

 
Baggrund 
Forslag til Gentofte-Plan 2023 og talhæftet er vedlagt som bilag. Forslaget er uændret fra 1. 
behandlingen. 
 
Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte-Plan 2023 var der indkommet ét 
sæt ændringsforslag: 
 

• Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, 
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. 

 
Ændringsforslaget er vedlagt. 
 
Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Gentofte Kommune skal vælge et 
statsgaranteret indkomstskattegrundlag eller et selvbudgetteret indkomstskattegrundlag. 
 
Budgetforslaget ved 1. behandling var baseret på det statsgaranterede indkomstskattegrundlag 
(udskrivningsgrundlag).  
 
Med udgangspunkt i de forudsatte konjunkturudsigter i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse 
fra august, viser den umiddelbare beregning, at der vil være en fordel på 1 mio. kr. ved at vælge 
det statsgaranterede indkomstskattegrundlag fremfor selvbudgettering for 2023. Hvis man i stedet 
for tager udgangspunkt i det negative scenarie i Finansministeriets prognose vurderes det, at der 
vil være en fordel ved at vælge statsgaranti fremfor selvbudgettering på 11 mio. kr.  
 
Ved valg af statsgaranti er der budgetsikkerhed, hvilket er væsentligt på et tidspunkt, hvor der er 
meget usikkerhed i vurderingen af konjunkturudsigterne for den danske økonomi. Valget mellem 
statsgaranti og selvbudgettering er beskrevet nærmere i vedlagte notat. 
 
Det indstilles, at kommunen vælger statsgaranti for indkomstskattegrundlaget i 2023. 



Side 5 

 
Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2023 er forelagt i særskilt dagsordenspunkt. Det indstilles 
i punktet, at kirkeskatten fastsættes til 0,40 procent i 2023. En kirkeskatteprocent på 0,40 procent 
medfører en korrektion på 2,043 mio. kr. i udgift i forhold til budgetforslaget 2023 ved 1. 
behandling, som indstilles godkendt.  
 
 

Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At forslag til Gentofte-Plan 2023 oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. 
oktober 2022, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at stemme for 
ændringsforslag fra og budgetaftale mellem C+B+A+F+V+Ø 
 
2. At en korrektion på 2,043 mio. kr. i udgift ved en kirkeskatteprocent på 0,40 pct. vedtages 
indarbejdet i Gentofte–Plan 2023 
    

3. At valg af statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag i 2023 vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 Dato: 03-10-2022 

 

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022 
 
Pkt. 1: Økonomiudvalget oversender forslag til Gentofte-Plan 2023 til 2. behandling i 
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, idet Økonomiudvalget anbefaler 
Kommunalbestyrelsen at stemme for ændringsforslag fra og budgetaftale mellem C+B+A+F+V+Ø. 
 
Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Forslag til Gentofte-Plan 2023 (4784275 - EMN-2022-02164) 

2. Talhæfte (4784997 - EMN-2022-02164) 
3. Ændringsforslag CBAFVØ og Budgetaftale 2023-2024 Gentofte tænker og handler langsigtet 
(4784295 - EMN-2022-02164) 
4. Notat om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret indkomstskattegrundlag 2023 
(4784969 - EMN-2022-02164) 
 

4 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-07076 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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