
ld_nenngsog

Vestsjællands Amtskommune
Alléen 15
4180 Sorø

Dato:
— 6 NOV. 2002

Konlor 1. økonomiske
J. nr.: 2002115631030-2

Sagsbeh.: kst
Fu-navn: vestsjælIand.disp.B03.brev.1

I brev af 4. november 2002 har Vestsjællands Amtskommune anmodet om dispensati
on til at foretage en fornyet behandling af budgettet for 2003 på et møde i amtsrådet
den 8. november 2002. I forlængelse af de stedfundne drøftelser i ministeriet lægges
det til grund, at ansøgningen om dispensation fra tidsfristen for vedtagelsen at budget
tet er fremsendt med henblik på at kunne foretage en sådan ændring at Vestsjællands
Amtskommunes budget for 2003, så regeringen ikke finder anledning til at søge sankti
oner vedtaget i Folketinget.

Iridenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden
på, at det at finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti at 3. november
2002 fremgår, at der vil blive iværksat initiativer med henblik på at neutralisere det
merprovenu, som amtskommunerne har opnået ved at forøge den gennemsnitlige ud
skrivningsprocent. Det fremgår videre at finanslovsaftalen for 2003, at de beskrevne
initiativer ikke vil finde anvendelse i 2003, såfremt en fornyet behandling af budgettet I
Vestsjællands Amtskommune resulterer i, at udskrivningsprocenten for 2003 ikke stiger
i forhold til 2002. Der vil således ikke være behov for at gennemføre sanktioner, så
fremt amtsrådet for Vestsjællands Amtskommune beslutter at fastsætte skatteprocen
ten for 2003 på et niveau svarende til 2002.

Det skal bemærkes, at det følger af § 2 i bekendtgørelse nr. 1036 at 16. december
1999 om kommunernes budgetfulster og budgeifrister for Hovedstadens Udviklingsråd,
at fristen for 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag er se
nest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår. Fristen for vedtagelsen af
budgettet for 2003 var således tirsdag den 15. oktober 2002.
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lndenngs- og Sundhedsministeriet skal i anledning af amtskommunens anmodning
efter omstændighederne meddele Vestsjællands Amtskommune dispensation fra tids
fristen for vedtagelsen af budgettet, således at der på amtsrådets møde den 8. novem
ber 2002 træffes endelig beslutning om amtskommunens budget for 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse bLa, lagt til grund, at Told- og
Skattestyrelseri har tilkendegivet over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at en æn
dring af skatteprocenten for 2003 teknisk kan håndteres ved at indregne skatteændiin
gen i forbindelse med årsopgørelsen for 2003. Dog vil den endeligt besluttede amts
skatteprocent blive indsat i forskudsændringssystemet, således at skatteydere, der får
ændret deres forskudsregistrering, samtidig vil få korrigeret deres forskudsamtsskat.

Med venlig ilsen

Lars Løkke asmussen I Søren H. Thomsen
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