Budgetforslag 2020-2023

Nyt – Anlæg - ØK
Den konservative gruppe forslår, at der i årene 2020-23 hvert år afsættes 2,5 mill.kr. til forsøgsordning for
senior-bofællesskaber.
Vi forestiller os, at Kommunen skal indgå et samarbejde med en eller flere boligforeninger for at afprøve
forskellige former for senior-bofællesskaber, oldekoller og lignende, med det formål at gøre Kommunen til
et endnu bedre sted at bo for ældre/gamle borgere.

2020 ØKdr -100 – Drift -ØK
Den konservative gruppe har tidligere fremsendt forslag om en skattenedsættelse, og at finansieringen –
udover Statens tilskud -sker i form af besparelsen ved indfrielse af kortfristet lån.
Borgernes skattelettelser bliver over den 4-årige periode på 22,0 mill.kr., og forslaget er udgiftsneutral for
Kommunen.
Dette forslag fastholdes.

Eventuelt ALTERNATIV.
Såfremt den førnævnte finansiering med indfrielse af kortfristet lån ikke kan opnå flertal i Byrådet, foreslås
som en alternativ finansiering de ekstraordinære indtægter, som Kommunen får fra salget af sin andel af
HMN GasNet P/S.
Indtægterne er på tkr. 2.445 pr. år i 9-10 år (tkr. 1.040 i perioden 2019-28 og tkr. 1.405 i 2020-29).
Da der er tale om helt ekstraordinære indtægter, mener den konservative gruppe, at disse skal komme
borgerne til gode i form af skattelettelser.
Borgernes skattelettelser bliver over den 4-årige periode også i dette tilfælde på 22,0 mill.kr., og af dette
beløb bidrager Staten også her med et tilskud på 11,0 mill.kr.
Restbeløbet på 11,0 mill.kr. over perioden foreslås som nævnt finansieret med tkr. 2.445 pr. år – eller i alt
tkr. 9.780 over 4 år – fra salget af naturgasselskabet.
Der mangler således over den 4-årige periode finansiering på tkr. 1.220, hvilket skal sammenlignes med en
skattelettelse til Kommunens borgere på 22,0 mill.kr.
I 2020 er regnestykket, at borgerne får 5,5 mill. kr. mere mellem hænderne, mens Staten betaler tkr. 4.125,
og der kommer tkr. 2.445 i ekstraordinære indtægter fra salget af HMN Gasnet P/S. Derved får Kommunen i
2020 et overskud på tkr. 1.070 ved denne måde at finansiere skattelettelsen på.

14.06.19

