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Borgmesterens forelæggelse af Regnskab 2015 for Rudersdal Kommune 

 

 

Når jeg står her med regnskabet 2015 og ser tilbage på det forgangne år, kan jeg se, 

at vi i 2015 er lykkedes med at gennemføre de effektiviseringer vi planlagde, samtidig 

med at en række projekter er gennemført. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at 

kvittere for et godt samarbejde og samtidig takke forvaltningen. 

 

De budgetansvarlige grupper i Kommunalbestyrelsen har gennem hele året taget 

ansvar og stået på mål for, at budgettet overholdes. Det gælder i forhold til den 

stramme budgetstyring, men også i forhold til det at arbejde for at ruste kommunens 

økonomi. Og det er der behov for - for vi går en tid i møde med flere udfordringer, 

dels er der i disse år en stigende flygtninge strøm som konsekvens af konflikterne i 

ude verden, vi skal håndterer regeringens omprioriteringsbidrag samtidig med vores 

egen likviditet skal styrkes.  

 

Vores regnskab 2015 viser at der for den samlede driftsramme på det 

skattefinansierede område har været et mindreforbrug på 53 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget. I forhold til den korrigerede servicerammen er i 2015 har der 

været en mindre overskridelse. Kommunerne har samlet set overholdt 

servicerammen i 2015. Vi kan derfor igen konstatere, at der har været fokus på at 

overholde budgetterne og løbende have styr på økonomien. 

 

Vores strukturelle overskud, der er skabt gennem løbende effektiviseringer og 

ansvarlig styring, har gjort det muligt at foretage investeringer på anlægssiden. Som 

det fremgår af vores regnskab for 2015, er der omsat for godt en kvart milliard kr. og 

vi nåede i mål med flere vigtige projekter. Vi har fortsat udbygningen af 

plejehjemsstrukturen, vi har bygget en ny daginstitution og på en festlig dag i 

september indviede vi det nye Kulturcenter Mariehøj med en spændende vandre-

event. Ombygningen af Vasevej har gjort vejen mere farbar og cykelstier øger 

trafiksikkerheden 

 

Vi har foretaget mange fornuftige og nødvendige investeringer hvorigennem er skabt 

gode rammer for vores borgere - en vej vi skal fortsætte ad. Vi skal dog være 

opmærksomme på at der er en række usikkerheder om de økonomiske rammer i 

fremtiden. Vi står overfor at skulle realisere omprioriteringsbidraget, 2016 er første år 

med refusionsomlægningen hvor vi vil se de virkelige konsekvenser, og i 2018 er der 

planlagt en reform af udligningssystemet.  Det er derfor fortsat vigtigt at styrke 

likviditeten, så vi fortsat kan handle proaktivt og træffe fornuftige beslutninger. Vi skal 



 

 

fastholde fokus på at forbedre og effektivisere vores indsats på kerneopgaver og på 

tværs af organisationen, for derigennem at skabe plads til service af høj kvalitet til 

borgerne. 

 

Afslutningsvist vil jeg nævne, at regnskabet for 2015 har været forelagt 

Økonomiudvalget  20. april. Det er indstillet, at regnskabet oversendes til revisionen. 

Revisionens beretning og direktionens forslag til besvarelse heraf forventes 

behandlet af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2016 sammen med den endelige 

stillingtagen til regnskabet. 
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