Byrådets temamøde om budget 2017 den
22. juni 2016

Partiernes spørgsmål og forslag

Oplæg v/Klaus Christiansen

Forslag / spørgsmål fra partierne
Parti

Forslag

Socialdemokratiet

Pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i
kommunen finansieret via skattestigning på 0,1 eller 0,2
procent.

Det Konservative Etablering af letbane/regional togbane fra Bjerringbro til
Folkeparti
Skive.
Socialistisk
Folkeparti

Lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution.

Parti

Spørgsmål

Radikale Venstre Spørgsmål vedr. konsekvenser at skattestigninger.
Dansk Folkeparti Opgørelse over de nuværende brutto- og nettoudgifter på
flygtningeområdet.
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Foreløbig beregning vedr. skattestigning på
0,1 og 0,2 procent
• Der er foretaget en foreløbig beregning. Endelig beregning foretages i juli, når
KL’s beregningsmodel er ajour med resultatet af økonomiaftalen
• Viborg Kommune har i 2015 nedsat udskrivningsprocenten fra 25,8 til 25,7
pct.
• Det indgår i beregningen, at tilskuddet fra Staten til ovennævnte skattelettelse
vil bortfalde fra det år, hvor skatten sættes op igen
• Der er lavet to beregninger:
• Én hvor Viborg Kommune får fritagelse for individuel sanktion
• Én hvor Viborg Kommune ikke får fritagelse, og derved først kan beholde
hele provenuet i år 4
• Kommunerne kan søge Staten om fritagelse for individuel sanktion primo
september, idet der i Økonomiaftalen er en samlet pulje til skatteforhøjelser /
skattelettelser på 200 mio. kr.
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Foreløbig beregning vedr. skattestigning på
0,1 og 0,2 procent

(mio. kr.)
Skattestigning (pct.)
Provenue* uden
sanktion

2017
0,1%

2018

0,2%

0,1%

2019

0,2%

0,1%

2020

0,2%

0,1%

0,2%

9,6

23,3

12,1

26,2

14,5

29,1

15,0

30,0

Skattesanktion

-10,3

-20,5

-7,1

-14,1

-7,3

-14,6

-3,8

-7,5

Provenue* inkl.
skattesanktion

-0,7

2,8

5,0

12,1

7,3

14,5

11,3

22,5

* Provenuet inkluderer skatter, tilskud og udligning herunder mistet
tilskud vedr. skattelettelse på 4,1 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018
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Forslag og spørgsmål fra partierne

•
•

ØEU behandlede indkomne forslag og spørgsmål d. 8. juni
Forslag/spørgsmål belyses nu yderligere af Forvaltningen i
materialet til budgetseminaret den 25. og 26. august 2016

• Spørgsmålene fra Dansk Folkeparti om udgifterne på
flygtningeområdet indgår i det notat, som Forvaltningen
udarbejder om budgetudfordringen på flygtningeområdet.

side 5

Supplerende plancher
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Forslag fra partierne
Socialdemokratiet:
Den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker en beregning af, hvad en
skattestigning på henholdsvis 0,1% og 0,2% vil give af udvidet økonomisk ramme i
forbindelse med budgetlægningen, idet vi ønsker beløbet reserveret til et
pædagogisk kvalitetsløft på folkeskoleområdet i kommunen.
Det Konservative Folkeparti:
Etablering af letbane/regional togbane fra Bjerringbro til Skive.
Der etableres 5 nye ”trinbræt” stoppesteder: Tange, Rindsholm, Viborg Vestby,
Ravnstrup, Sparkær.
Formål: Øge vækst i arbejdspladser og bosætning gennem bedre kollektiv trafik.
Overslag: 10 mio. kr. til etablering
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Forslag fra partierne
Socialistisk Folkeparti:
Lokalfremstillet mad til ældre på plejehjem og institution. SF fremsætter forslag
om at der fra 2017 – hvor det nuværende udbud ophører – indføres en
decentral ordning hvor maden igen tilberedes på de lokale plejehjem og
institutioner.
Der udarbejdes en plan for etablering af køkkenfaciliteter på plejehjemmene og
relevante sociale institutioner, således at der er genetableret køkkener fra
2017.
Økonomi: 4 mio. kr. fra 2018 og frem
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Spørgsmål fra partierne
Radikale Venstre:
Forvaltningen bedes svare på, hvor mange flere penge, man vil kunne forvente at
få ind i skat, hvis man følger S og SF’s forslag om en stigning på 0,1 eller 0,2
procent. Jeg ønsker samtidig oplyst, hvad det vil koste gennemsnitsskatteborgeren i kroner pr. måned, ligesom jeg gerne vil vide, om det er korrekt,
at vi risikerer at skulle aflevere pengene til staten ved sådan en øvelse.
Dansk Folkeparti:
Til budgetforhandlingerne ønsker vi i DF´s gruppe blot en opdateret opgørelse
over de nuværende brutto- og nettoudgifter på flygtningeområdet.
1) En opgørelse over gennemsnittet af udgifter pr. flygtning pr. år voksne såvel
som børn før og efter udligning med staten inkl. alle områder der berøres.
2) En opgørelse over de samlede brutto- og nettoudgifter for det samlede antal
flygtninge i VK før og efter udligning med staten inkl. alle områder der berøres.
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