19-10-2017.

Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 11-10 2017.
Beslutningssag 2. behandling af budget 2018 – 2021.
Kommunaldirektøren indstiller, at det besluttes, hvilke af de fremsatte ændringsforslag, der skal indgå i det
endelige budget for 2018 -2021.
At hvis det besluttes at opkræve dækningsafgift i medfør af ejendomsskattelovens § 23 a, sker opkrævning i
to rater der falder samtidig med opkrævningen af ejendomsskat.
At der gives anlægsbevilling til alle anlæg vedrørende renovering, ejendomme, broer og bygværker, hvis
rådighedsbeløb i budget 2018 er under 3 mio. kr.
Byrådet behandlede budgetforslag 2018- 2021 første gang den 13. september 2017. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.
Fristen for ændringsforslag fra partierne var fastsat til den 25. september 2017 kl. 12.00. Der var ved fristens
udløb indkommet 2 ændringsforslag, nemlig: Et fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre. Og at fra Liberal Alliance.
Ændringsforslaget fra flertalsgruppen indeholder forslag om genindførelse af dækningsafgift på samme vurderingsbase som 2013. Det betyder, at der vil blive opkrævet dækningsafgift på erhvervsejendomme, jf.
ejendomsskattelovens§ 23a, hvis ændringsforslaget vedtages.
Budgetforslaget har været i høring i perioden 7. – 21 september. Der var høringsfrist den 21. september kl.
16.00. Der var indkommet 51 høringssvar.
Ved Økonomiudvalgets behandling blev beslutningen følgende: Indstillingen fra flertalsgruppen indstilles
godkendt.
Økonomiudvalget vedtager følgende ændringsforslag, som oversendes til byrådets 2. behandling af budgettet: Følgende anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 bevilges allerede i 2017: Auroravej udgift 4,0 mio. kr.
Energirenovering – pulje 5.0 mio. kr.
Udvalget for Klima og Miljø: Broer og bygværker Dommerstien – bro nr. 3, 6,0 mio. kr.
Dermed reduceres budgettet til anlæg med 15 mio. kr. i 2018.
Af de 8 mio. kr. der bevilges til lokale fællesskaber i 2018, afsættes 0,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen. I
forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 tages der stilling til finansieringen i 2019.

2.
Ved Byrådets behandling af Budgetforslaget for 2018 blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
For stemte 29 (A, UP, Ø, C. B, O og V). Imod stemte 2 (L).
Økonomiudvalgets ændringsforslag om at 4 nærmere angivne anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 bevilges allerede i 2017, således at anlægsbudgettet reduceres med 15 mio. kr. i 2018, godkendtes med 29 stemmer, (A, UP, Ø, C, B, O og V). Imod stemte 2 (L).
Økonomiudvalgets ændringsforslag om, at der afsættes 0,1 mio. kr. af puljen lokale fællesskaber til Naturpark Åmosen, i 2018, godkendtes af alle.
Jeg vil her give Christina en stor tak, det er nemlig hende der har formået at samle 29 af byrådets 31 medlemmer om budgettet, så stor tak til dig Christina.

Jørgen Jensen.

