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Betalingsparkering - balanceordning
I forbindelse med at Køge Kommune indfører betalingsparkering fra
2017/2018, nedsættes kommunes bloktilskud med bruttoindtægterne.
Udgangspunkt for loven er, at alle indtægter, som en kommune har fra
betalingsparkering, skal reducere kommunens bloktilskud, krone for krone,
da betalingsparkering ikke må være en overskudsforretning.
Der er dog to forskellige metoder til at opgøre modregningen i kommunes
bloktilskud:
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§ 1, den almindelige ordning. Her skal alle bruttoindtægter modregnes. Dog
kan man opnå et fradrag efter § 3, som udgør 15 kr. pr. indbygger i 2011
niveau, svarende til ca. 1 mio. kr. om år. pt.
Eksempel: Køge Kommune har en bruttoindtægt på 8 mio. kr., fratrukket
fradrag jf. § 3, 1 mio. kr. udløser en modregning i bloktilskud på 7 mio. kr.
Alternativt kan kommune vælge en balanceordning i henhold til § 4,
hvorefter man opgør det faktiske resultat ved kommunes drift af
betalingsparkering. Balanceordningen er udformet således, at der ikke må
være et overskud ved at drive betalingsparkering. Såfremt der over en 2årig periode opstår overskud, sker der et fradrag for bruttoindtægterne for
begge år.
Eksempel: Hvis Køge Kommune har et nettooverskud på 3 mio. kr. i 2018 og
et nettooverskud på 2 mio. kr. i 2019 bliver vi modregnet i bloktilskud med
bruttoindtægterne for hhv. 2018 og 2019.
Hvis år 2, 2019 i stedet giver -3,5 mio. kr. i nettounderskud, så det samlet
set over de 2 år giver underskud, bliver vi ikke modregnet i bloktilskud. Vi
kan dermed beholde alle indtægter for de to år.
En betingelse for at anvende balanceordningen er, at der hvert år i
forbindelse med budgetvedtagelsen tages stilling til, om kommunen ønsker
at anvende balanceordningen.
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