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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 15. maj 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 3 (L 236) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Magnus Heunicke (S). 

Spørgsmål nr. 3: 

”Vil ministeren kommentere opslaget den 18/4-18 på det sociale medie Twitter, hvor 

medlem af Folketinget og rådmand i Frederiksberg Kommune for Venstre, Jan E. Jør-

gensen, skriver om lovforslaget: ”35 millioner i minus, så ikke råd til nye parkerings-

kældre, virkelig noget møg.”? Vil ministeren desuden redegøre for, om han mener, at 

Jan. E. Jørgensen tager fejl i sin vurdering af lovforslagets konsekvenser?” 

Svar: 

Frederiksberg Kommune har på nuværende tidspunkt bruttoindtægter fra betalings-

parkering på ca. 37 mio. kr. Efter modregning i bloktilskuddet efter den gældende 

ordning udgør kommunens nettoindtægter ca. 12 mio. kr.  

Med den foreslåede modregningsordning vil kommunen kunne beholde 30 pct. af 

indtægterne, dvs. ca. 11 mio. kr. For Frederiksberg Kommune vil der således ikke i 

udgangspunktet være afgørende forskel på den nuværende og den foreslåede ordning. 

Efter den hidtidige ordning kunne kommunen fradrage udgifterne til afskrivning og 

forrentning, således at modregningen i bloktilskuddet ville blive reduceret svarende til 

disse udgifter. Hvis kommunen fremover investerede i nye parkeringsanlæg, ville af-

skrivning og forrentning således kunne fradrages. Derfor ville kommunen fortsat kun-

ne have nettoindtægter fra parkering, som kunne anvendes til andre formål. 

Det vil ikke på samme måde være tilfældet med den foreslåede ordning. Men det skal 

bemærkes, at kommunen med den foreslåede ordning fortsat vil kunne beholde 30 

pct. af indtægterne, svarende til ca. 11 mio. kr. (2017-niveau). Inden for denne ramme 

vil kommunen således kunne afholde udgifter til afskrivning og forrentning af nye 

parkeringsanlæg. Der er således også med den foreslåede ordning plads til, at udgifter 

til afskrivning og forrentning af nye anlæg kan finansieres af kommunens indtægter 

fra betalingsparkering.  

 

Med venlig hilsen 
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