Rigeligt på kistebunden - ned med skatten
Af Peter Nyegaard Jensen
Silkeborg Byråd
Sidste byråd var i dyb krise og på nippet til at blive sat under statslig administration.
De seneste år har vi imidlertid forvaltet kommunens økonomi så klogt, at vi i Silkeborg nu er blandt de 10
rigeste kommuner og med en formue på 771 mil. kr på kistebunden.
Så når Finansminister Kristian Jensen (V) opfordrer kommuner med penge på kistebunden til at sætte
skatten ned, så er det os han taler til.
Det er derfor på høje tid, at vi laver en plan for skattelettelser i Silkeborg Kommune.
De kommunalt opkrævede skatter stammer bl.a. fra indkomstskat i form af kommuneskat, selskabsskatter
og grundskyld.
Selskabsskatterne har vi tidligere arbejdet med ved bl.a. nedsættelse af dækningsafgiften.
Kommuneskatten er nok høj, men sammenlignet med andre kommuner er den ikke uanstændig. Det er
Silkeborg Kommunes grundskyld derimod.
Grundlæggende har jeg den holdning, at beskatning af boliger og ejendomme, som er købt og betalt af
borgeres beskattede indkomst er helt urimelig. Når vi så oven i købet ligger i Danmarks helt tunge klasse
med hensyn til grundskyld, så hopper kæden da helt af.
Sagen er, at Grundskylden i Silkeborg Kommune er 2,826 % og udgør ca. 10 % af den skat vi betaler til
Silkeborg Kommune. Hvis vi kigger på vores nabokommuner så betaler de alle sammen mindre end vi gør.
Vi betaler 14,6 % højere end Skanderborg, 19,24 % højere end Viborg, 21,18 % højere end Favrskov, 25,27
% højere end Horsens og 38,87 % højere end Ikast-Brande.
Hvad der gør det endnu værre er, at vi har det højeste beskatningsgrundlag pr indbygger, samtidig med at
vi betaler den højeste Grundskyld. Vi burde derfor netop kunne fremvise en lavere Grundskyld end
nabokommunerne, og det ville nok ikke være så dårligt ift. at sikre os mange nye gode skatteborgere til
Silkeborg Kommune.
Helt i overensstemmelse med Kristian Jensen opfordring, ønsker jeg i forbindelse med forårets
budgetforhandlinger, derfor en plan for nedsættelse af grundskylden i Silkeborg Kommune.

