
Vejen mangler »kun« 3,8 mill. kr. på budgettet  

 

Håb om minimal skattestigning rykker nærmere 

VESTKYSTEN – Tirsdag 31. august 1982 

 

 

 

 

 

Jeg håber naturligvis, at byrådsmedlemmerne fortsat spekulerer på 

besparelser, og at vi inden 2. behandlingen den 29. september får flere 

gode spareforslag på bordet. Det er i al fald nødvendigt, hvis en stigning 

i skatteprocenten helt kan udelades, siger borgmester Lis Aaltonen (K). 

 

De respektive udvalg har bidraget med følgende besparelser på 

henholdsvis drift og anlægssiden. Teknisk udvalg 1,1 mill. kr. og 1,1 

mill. kr., kulturudvalget 720.000 kr. og 399.000 kr., Socialudvalget 

427.000 kr. og 2,8 mill. kr., og dermed er finansieringsunderskuddet 

på 10,9 mill. kr. bragt ned til 3,8 mill. kr. på nær 500.000 kr. 

 

De 500.000 kr. er økonomiudvalgets bidrag på driftssiden, og det er 

penge, der skaffes i 1983 ved personalereduktioner inden for samtlige 

forvaltningsgrene på rådhuset. Der er i dag 122 ansatte, og det tal skal 

ned, men det vil fortrinsvis ske ved naturlig afgang, og således at 

genbesættelser undlades. Der bliver dog ogsa tale om reelle fyringer, 

men der foreligger endnu ikke tal herfor, oplyser Lis Aaltonen. 

Personalereduktionerne vil ikke ske uden forhandlinger  med de 

respektive ansattes organisationer. 

 

Hvis de resterende 3,8 mill. kr. skal skaffes via øgede skatteindtægter, 

skal skatteprocenten i Vejen kommune op med 0,7 pct., og dermed 

havner Vejen pa 18,5 pct. Lis Aaltonen er imidlertid ikke i tvivl om, at 

skattestigningen bliver endnu mindre. 

 

Kontantværdi giver tab 

 

Indførelsen af kontantvurdering af de faste ejendomme giver Vejen 

kommune en mindreindtægt på ca. 300.000 kr. fra henholdsvis 

grundskyld og dækningsafgift, hvor der i budgetforslaget er regnet med 

uændrede promiller på henholdsvis 6 og 2. 

 

Til gengæld skulle den kommunale udligning give 330.000 kr. mere i 

kassen til Vejen, end vi havde forudset. Det var anslået, at vi skulle 

have 10,7 mill. kr., men det seneste tal fra i dag mandag siger 11,0 mill. 

kr., så det går reelt lige op, siger Lis Aaltonen. 

 

 

 

 

VEJEN - Vejen byråd kan mandag tage budget-

tet for 1983 til 1. behandling i vished om, at der 

»kun« mangler 3,8 mill. kr. i besparelser - eller 

indtægter - for at budgettet balancerer uden en 

stigning i skatteprocenten. Vejen byråds økono-

miudvalg gjorde i går status efter flere sparerun-

der, og meget tyder på, at der nu kan opnås ba-

lance i tingene. 


