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Den langsigtede økonomiske politik indeholder
målsætninger på følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det skattefinansierede driftsresultat
Anlægsudgifter
Indtægter
Kassebeholdningen
Den langfristede gæld
Formue- og gældspleje
Økonomistyring og effektivisering

I nedenstående konkretiseres målsætningerne:

1. S
 tørrelsen på det skattefinansierede
driftsresultat
Når indtægterne fra skat og tilskud og udligning
har finansieret driftsudgifterne, skal der fortsat
være råd til:
− Anlægsudgifter
− Afdrag på eksisterende lån
− Likviditetsopbygning i forhold til byudviklingsprojekter
− Opretholdelse af kassebeholdningen jf. nedenfor
Udgifter til afdrag og opbygning af likviditet i forhold til
byudviklingsprojekter ligger relativt fast i forlængelse
af tidligere års budgetter og aftaler. Baggrunden for
det foreslåede niveau for målsætningen er dels budget
2014 dels en forventning om behov for at øge anlægsinvesteringerne i forbindelse med byudviklingen.
Byrådets målsætning er, at resultatet af ordinær drift
skal være mellem 3.800 og 5.600 kr. pr. borger (190
og 270 mio. kr.)

2. Størrelsen anlægsudgifterne
Størrelsen af kommunens anlægsinvesteringer skal
fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau samt behovet for at understøtte kommunens udviklingsstrategi.
Anlægsudgifter skal:
− Fastholde værdien af kommunens infrastruktur, dvs.
anvendes til vedligehold af bygninger, veje mv.
− Understøtte ønsket om at udbygge og udvikle HøjeTaastrup særligt:
o Byudvikling i Nærheden og Høje-Taastrup C
o Understøtte investeringer i den faglige udvikling
på serviceområderne
Kommunerne styres på bruttoudgifter, og i aftalen
mellem KL og regeringen fastsættes et årligt maksimalt niveau. Historisk har Høje-Taastrup haft et lavere
anlægsbudget end kommunens andel af den aftalte
ramme. Baggrunden for det foreslåede niveau for
målsætningen er dels budget 2014 dels forventningen
om behov for at øge anlægsinvesteringerne i forbindelse med byudviklingen. Høje-Taastrup Kommunens
forholdsmæssige andel af det aftalte anlægsniveau i
2014 er 180 mio. kr. og 168 mio. kr. i forhold til aftalen
for 2015.
Byrådets målsætning er, at netto anlægsudgifterne
skal være mellem 2.400 og 4.100 kr. pr. borger (115
og 200 mio. kr.)

3. Indtægter

5. Den langfristede gæld

Kommunerne er underlagt sanktioner på skatteområdet, som indebærer, at kommunerne under ét skal
holde skatten i ro.

I udgangspunktet bør indtægtssiden kun i begrænset
omfang baseres på lånefinansiering, da ydelserne på
gælden lægger beslag på fremtidige indtægter og dermed reducerer det fremtidige råderum. Kommunernes
adgang til lånefinansiering er jf. lovgivningen meget
begrænset, hvorfor udviklingen i gælden i høj grad
afhænger af historiske beslutninger samt fremtidige
beslutninger om lånoptagelse.

Indtægterne fastlægges for så vidt skatteopkrævningen i forbindelse med budgetvedtagelsen.  
Skatteindtægter:
Indkomstskat:
24,6 %
Grundskyld:        
24,6 ‰
Dækningsafgift erhverv:
7,0 ‰
Selskabsskat, kommunen kan ikke selv fastsætte
denne.
Takster fastsættes indenfor de lovgivningsmæssige
rammer og reguleres herudover kun for pris- og lønudvikling.
Byrådets målsætning er at fastholde uændret skat

4. Kassebeholdningens størrelse
Kassebeholdningens størrelse spiller en rolle i forhold
til at sikre kommunens økonomiske
handlefrihed.
Kassebeholdningens skal være af en størrelse så:
− d
 er er mulighed for at handle strategisk i akutte
situationer uden at det får konsekvenser for det
øvrige drifts- og anlægsniveau (stop and go),
− kommunen er mindre sårbar overfor uforudsete
økonomiske begivenheder, som fx strukturelle
ændringer i indtægtsgrundlaget (fx ændringer i
udligningssystemet, skattesystemet, refusionsomlægning. Disse ændringer er på vej),
− der er råd til den at finansiere den fremtidige byudvikling.
Byrådets målsætning er, at kassebeholdningen skal
være mellem 280 og 320 mio. kr. (gennemsnit over
356 dage)

Det betyder at:
− lovgivningen fastlægger den maksimale lånoptagelse
− administrationen skal søge alle relevante låne-puljer med henblik på at Byrådet årligt tager stilling til
evt. udnyttelse af yderligere låneadgang
Byrådets målsætning er, at den langfristede gæld ikke
må stige (lånoptagelsen må ikke være højere end årets
afdrag)

6. Formue- og gældspleje
Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås
størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en
optimering af afkast under hensyntagen til risikoen.
Principperne for Høje-Taastrup Kommunes formuepleje
samt gældspleje er beskrevet i kommunens finansielle
strategi.
Byrådets målsætning er, at formue- og gældsplejen
skal tilrettelægges med henblik på, at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger.
Målsætningen er fastlagt i Den finansielle Strategi, som
er vedtaget i Byrådet d. 30/8 2016.

7. Økonomistyring og effektivisering
For at fremtidssikre en økonomi i balance, er det nødvendigt løbende at effektivisere og skabe råderum til
nye, politiske initiativer. Dette råderum skaber HøjeTaastrup Kommune selv. Derfor arbejdes der vedvarende med effektivisering og omstilling for at kunne
understøtte kommunens udviklingsstrategi og faglige
strategier på sektorområderne.
Effektiviseringstiltagene tager afsæt i Høje-Taastrup
Kommunes pejlemærker i Udviklingsstrategien: helhed,
nytænkning og ansvar.
Byrådets målsætning i forhold til økonomistyring og
effektivisering er:
− at der ikke gives kasse-finansierede tillægsbevillinger,
hvilket skal undgås ved anvendelse af 4-trinsmodellen
− at der i budgetprocessen skal indgå et katalog med forslag til omprioritering på 1-2 pct.

