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Budget - fra forslag til vedtagelse 

Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om 
Budgetforslag 2017 - 2020 i rådhusets råds-
sal. På mødet kan borgerne give deres me-
ning til kende om budgettet og stille spørgs-
mål til politikerne. 
 
Vigtige datoer i budgetarbejdet 
 
20. april 2016 
 
 
10. juni 2016 
 
 
 
25. august 2016 
 
 
 
 
31. august 2016 
 
 
 
14. september 2016 
 
 
12. oktober 2016 
 
 

 
Økonomiudvalget vedtog 
rammerne for budgettet 
 
Regeringen og KL indgik 
aftale om kommunernes 
økonomi for 2017 
 
Bestyrelser, organisatio-
ner og andre høringsbe-
rettigede har frist for at 
afgive udtalelse 
 
1. behandling og borger-
møde (kl. 19 i Rådssalen 
på rådhuset i Holte) 
 
Fagudvalgene behandler 
budgetforslaget 
 
Kommunalbestyrelsens 
2. behandling af budget-
tet (budgetvedtagelse) 

 
 
Tallene i pjecen afspejler Økonomiudvalgets 
indstillinger til kommunalbestyrelsens første-
behandling af budgetforslaget. 
 
Efter førstebehandlingen af budgettet be-
handler fagudvalgene deres del af budgetfor-
slaget. I denne behandling indgår de hørings-
svar, som er indkommet fra de høringsberet-
tigede bestyrelser, råd og organisationer. 
 
Frem til andenbehandlingen (budgetvedta-
gelsen) den 12. oktober kan der ske ændrin-
ger af budgetforslaget, hvis der f.eks. kom-
mer nye tal og oplysninger af betydning for 
kommunens økonomi. Desuden vil de politi-
ske forhandlinger om budgettet betyde, at det 
vedtagne budget sædvanligvis ser anderle-
des ud end budgetforslaget. 

Budgetforslaget i hovedtræk 

For tredje år i træk indeholder kommunens 
budgetforslag et omfattende katalog med for-
slag til besparelser og effektiviseringer mv.  
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening 
(KL) indgik i juni en aftale om kommunernes 
økonomi for 2017. Aftalen var mindre stram, 
end regeringen tidligere havde lagt op til. Der-
med tegner Rudersdal Kommunes økonomi 
lidt lysere, end der var udsigt til i foråret. 
 
Men der er stadig betydelige udfordringer og 
usikkerhedsmomenter i den kommunale øko-
nomi: 
 

 Beregningen af kommunens udgifter til ud-
ligning og indtægter fra skatter og statstil-
skud er meget usikker på nuværende tids-
punkt 

 Nye skøn fra KL tyder på, at kommunen får 
en betydelig stigning i udgifterne til den 
kommunale medfinansiering af sygehuse 
og andre dele af sundhedsområdet  

 Efter planen vil regeringen gennemføre en 
ændring af udligningssystemet fra 2018. 
Der er risiko for, at det (igen) vil betyde, at 
Rudersdal Kommune skal betale flere pen-
ge i udligning til andre kommuner.  

 
Der er således fortsat behov for de forslag til 
budgettilpasninger, som er lagt frem i budget-
forslaget. 
 
Tilpasningsforslagene bidrager til at skabe 
bedre balance mellem kommunens indtægter 
og udgifter fra 2017 efter to år, hvor drifts- og 
anlægsudgifterne lå væsentligt over skatte-
indtægterne (efter tilskud og udligning).  
 
Hovedposter på budgettet (mio. kr.) 
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Lavere anlægsudgifter er også en del af for-
klaringen på afdæmpningen af udgifterne i 
2017. I de følgende år udvides forskellen mel-
lem indtægter og udgifter, hvilket medvirker til 
genopretningen af kommunens kassebehold-
ning. 
 
Skatteindtægterne udgør 4,3 mia. kr. i 2017. 
Langt den største del af indtægterne kommer 
fra borgernes betaling af indkomstskat. Skat-
teprocenten og grundskyldspromillen er for-
udsat uændrede i budgetforslaget.  
 
Driftsudgifterne udgør 3,0 mia. kr. i 2017, 
mens anlægsudgifterne beløber sig til 0,1 

mia. kr. Hertil kommer udgifter på 1,2 mia. kr. 
i udligning til andre kommuner (fratrukket ind-
tægterne fra statslige tilskud). 
 
I figuren nedenfor er vist, hvordan kommu-
nens indtægter og udgifter er fordelt. Kom-
munens borgere har høje indkomster, og det 
giver kommunen et højt beskatningsgrundlag. 
Samtidig har kommunen et lavere udgiftsbe-
hov end landsgennemsnittet. Derfor er Ru-
dersdal Kommune blandt de tre kommuner i 
landet, der betaler mest i udligning til andre 
kommuner. Det betyder også, at udligning er 
den største udgiftspost på budgettet. 
 

 
Rudersdal Kommunes budgetforslag for 2017 
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Bortset fra udgiften til udligning bruger kom-
munen flest penge på følgende områder: 
 

 Ældreområdet (hjemmehjælp og pleje-
centre mv.) 
 

 Undervisning (folkeskole og specialun-
dervisning mv.) 
 

 Det specialiserede socialområde for 
voksne (tilbud til personer med psykisk li-
delse eller fysisk funktionsnedsættelse). 

 

 

Anlægsinvesteringer 

Rudersdal Kommunes anlægsbudget er på 
120 mio. kr. i 2017. 
 
Anlægsbudget i 2017 (procent)

 

Byggeriet af 28 nye boliger på Plejecenter 
Sjælsø er den største enkeltinvestering i 
2017. Derefter følger investeringerne i nye 
botilbud i Ebberød. Der er afsat 20 mio. kr. i 
2017 til nedrivning af Kajerødskolen, som 
ventes at blive bekostelig på grund af PCB- 
og asbestfund.  

På børneområdet bliver der investeret i bør-
nehuse og bedre legepladser mv. Herudover 
er der betydelige investeringer i idrætsfacilite-
ter, trafikforbedringer og renovering af kom-
munens ejendomme både i 2017 og i de føl-
gende år. 
 
Samlet udgør kommunens anlægsbudget 
over 380 mio. kr. i hele den fireårige budget-
periode. I dette beløb er fraregnet indtægter 
fra salg af ejendomme mv. på 76 mio. kr. Det 
samlede investeringsomfang udgør således 
næsten 460 mio. kr.  
 
 

Kassebeholdning 

Kommunens kassebeholdning (den likvide 
beholdning) udgør 159 mio. kr. ved udgangen 
af 2020. Kommunalbestyrelsens målsætning 
om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved 
udgangen af budgetperioden er dermed op-
fyldt. 
 
I de foregående år ligger kassebeholdningen 
på et ret lavt niveau. Som følge af de indreg-
nede budgettilpasninger bliver kassebehold-
ningen gradvis forbedret i løbet af budgetpe-
rioden. Den særligt lave kassebeholdning i 
2017 skyldes forhold af engangsmæssig ka-
rakter, herunder en efterregulering af sel-
skabsskat på over 40 mio. kr. 
 
De viste tal for kassebeholdningen er opgjort 
ved årets udgang, hvor beholdningen typisk 
er på det laveste niveau. Den gennemsnitlige 
kassebeholdning for hele året ligger normalt 
på et væsentligt højere niveau. 
  
Kassebeholdning (mio. kr.) 
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Økonomiaftale  

Hvert år indgår regeringen og Kommunernes 
Landsforening en aftale om kommunernes 
økonomi for det kommende år.  
 
Aftalen for 2017 afskaffer det såkaldte ompri-
oriteringsbidrag på 1 procent af serviceudgif-
terne, som regeringen indførte som led i den 
foregående økonomiaftale. Dermed forsvin-
der en betydelig budgetusikkerhed for kom-
munerne. I stedet bliver der indført et flerårigt 
moderniserings- og effektiviseringsprogram 
med en målsætning på 1 mia. kr. årligt, hvor-
af kommunerne afgiver 0,5 mia. kr. til priorite-
ring bredt i den offentlige sektor. 

 
Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2017 

Omprioriteringsbidraget på 1 procent af service-
udgifterne afskaffes fra 2018. Dermed skal 
kommunerne ikke længere aflevere 2,4 mia. kr. 
årligt til staten til brug for senere fordeling til pri-
oriterede indsatser. 
 
I 2017 får kommunerne tilbageført 2,2 mia. kr. af 
omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. Endvide-
re afgiver kommunerne 0,3 mia. kr. i 2017 som 
led i effektiviseringer. 
 
Fra 2018 indføres et flerårigt moderniserings- og 
effektiviseringsprogram med en målsætning på 
1 mia. kr. om året, hvoraf kommunerne beholder 
halvdelen. 
 
Kommunerne får et ekstraordinært finansierings-
tilskud i 2017 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. 
fordeles på baggrund af økonomiske vilkår og 
den resterende del efter indbyggertal. 
 
Der er et anlægsloft på 16,3 mia. kr. i 2017. 

 

I aftalen for 2017 er der både fastlagt en øvre 
grænse for kommunernes serviceudgifter og 
anlægsudgifter. Hvis de budgetterede udgifter 
overstiger dette loft, udløser det en sanktion i 
form af et lavere statsligt tilskud til kommu-
nerne. Serviceudgifterne udgør ca. 80 pro-
cent af Rudersdal Kommunes driftsudgifter. 
 
Kommunerne får et ekstraordinært tilskud fra 
staten på 3,5 mia. kr. i 2017. Rudersdal Kom-
mune får dog kun del i de 1,5 mia. kr., som 
fordeles efter indbyggertal (svarende til ca. 15 
mio. kr.). 

 

 

Befolkningsudviklingen 

Befolkningsudviklingen spiller en væsentlig 
rolle for budgettet.  Antallet af indbyggere på-
virker således kommunens skatteindtægter 
samt tilskuds- og udligningsbeløb, mens an-
tallet af børn og ældre påvirker kommunens 
udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, 
sundhed og ældreboliger mv. 
 
I de kommende år bliver der flere ældre både 
i Rudersdal og på landsplan. Især antallet af 
over 80-årige er stigende i Rudersdal Kom-
mune, og øgede udgifter på ældreområdet vil 
derfor lægge beslag på en stigende del af 
serviceudgifterne. 
 
Når befolkningens sammensætning ændres, 
får det betydning for, hvordan kommunen for-
deler budgettet på de enkelte områder. Når 
der bliver færre børn i skolealderen, mens an-
tallet af ældre stiger, sker der som udgangs-
punkt en tilsvarende forskydning i udgifterne i 
budgettet. Dermed sikres, at serviceniveauet 
pr. barn og pr. ældre alt andet lige kan opret-
holdes. 
 
I den seneste befolkningsprognose vokser 
kommunens indbyggertal fra ca. 55.740 ind-
byggere i 2016 til ca. 57.220 indbyggere i 
2020 som følge af nyt boligbyggeri og en for-
ventet stigning i antallet af flygtninge, der 
kommer til kommunen. Frem til 2028 er der 
en yderligere (men svagere) stigning i ind-
byggertallet til 58.200 indbyggere. 
 
Aldersfordelt befolkningsudvikling 
(indeks 2016 = 100) 
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Nøgletal 

Budgetforslaget indeholder en sammenlig-
ning af nøgletal for Rudersdal Kommune og 
nabokommunerne samt Gentofte Kommune.  
 
Sådanne sammenligninger kan blandt andet 
bruges til at måle sig med og lære af de 
kommuner, der klarer sig bedst på de pågæl-
dende områder. Der skal dog udvises var-
somhed med at fortolke sådanne sammenlig-
ninger for håndfast, da forskelle i befolknin-
gens sammensætning, politiske prioriteringer 
og forskellig konteringspraksis mv. påvirker 
tallene. Men betydelige afvigelser kan give 
anledning til nærmere analyser af årsagerne. 
 
Det budgetterede beskatningsgrundlag i Ru-
dersdal Kommune udgør ca. 327.000 kr. pr. 
indbygger i 2016, hvilket er det næsthøjeste i 
landet. Som det fremgår af figuren, ligger 
kommunens beskatningsgrundlag noget høje-
re end gennemsnittet for Region Hovedsta-
den og - ikke mindst - landsgennemsnittet 
(vandret linje).  
 
Beskatningsgrundlag i 2016 (kr. pr. indb.) 

 
Note: Beskatningsgrundlaget er en sammenvejning af 

grundlaget for kommunens indtægter fra ind-
komstskatter og grundskyld. 

 
Især som følge af det høje beskatningsgrund-
lag er Rudersdal Kommune også blandt de 
tre kommuner, der betaler det største bidrag 
til udligningsordningerne.  
 
Serviceudgifterne i Rudersdal Kommune lig-
ger lidt over landsgennemsnittet og næsten 
på niveau med gennemsnittet for Region Ho-

vedstaden. Kommunen har forholdsvis man-
ge ressourcestærke borgere, hvilket indebæ-
rer et mindre behov for udgifter på det sociale 
område. Til gengæld har kommunen en rela-
tivt høj andel ældre borgere og relativt mange 
børn i skolealderen, hvilket øger udgiftspres-
set sammenlignet med landsgennemsnittet. 
 
Serviceudgifter i 2016 (kr. pr. indb.) 

 
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ru-
dersdal Kommune færre ansatte i administra-
tionen end lands- og regionsgennemsnittet i 
december 2015. 
 
Antal administrativt ansatte ultimo 2015 
(pr. 1.000 indb.) 

 
 
 

Budgetforslaget i tal 

Budgetoversigten på næste side viser en 
række hovedposter i budgetforslaget samt en 
oversigt over det beregnede loft over service-
udgifterne (servicerammen). 
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Budgetoversigt 2015 – 2020 
 

  

Regnskab Korrigeret I alt

1.000 kr. 2015 budget 2016

(2017-priser) (2017-priser)

Budgetrammer - Drift 3.099.496 3.164.864 3.037.727 2.993.723 2.975.219 2.980.647 11.987.316

Byplanudvalget 3.261 6.804 1.211 1.667 1.665 1.665 6.207

Miljø- og Teknikudvalget 126.074 145.337 131.940 121.232 123.708 125.115 501.996

Kultur- og Fritidsudvalget 155.544 150.716 143.613 141.174 139.717 139.789 564.293

Børne- og skoleudvalget 1.008.900 1.040.558 960.301 952.707 941.770 945.167 3.799.945

Social- og sundhedsudvalget 1.226.642 1.224.119 1.212.857 1.203.230 1.196.881 1.207.809 4.820.778

Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv. 258.731 264.077 254.997 248.410 248.294 248.294 999.994

Økonomiudvalget 320.345 333.254 332.809 325.302 323.184 312.807 1.294.102

Budgetrammer - Anlæg 299.472 235.050 120.449 125.528 72.485 63.735 382.197

- Anlægsudgifter 320.912 259.056 165.474 147.653 78.793 66.100 458.020

- Anlægsindtægter -21.440 -24.006 -45.025 -22.125 -6.308 -2.365 -75.823

Pris- og lønstigninger 59.856 117.617 177.760 355.233

- Udgifter 75.366 148.698 224.817 448.880

- Indtægter -15.509 -31.081 -47.057 -93.647

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.398.968 3.399.914 3.158.176 3.179.107 3.165.320 3.222.142 12.724.746

Renter - Netto -9.332 -6.480 -6.392 -6.576 -6.939 -6.989 -26.896

Balanceforskydninger - Netto -26.285 68.381 92.038 18.368 19.685 19.980 150.071

Afdrag på lån 42.426 43.836 47.547 49.443 51.723 53.645 202.358

Låneoptagelse -97.687 -149.145 -113.613 -104.543 -15.957 -30.606 -264.719

Tilskud og Udligning 1.002.694 1.071.592 1.190.649 1.333.728 1.457.997 1.560.310 5.542.684

- Udligning og generelle tilskud 1.098.600 1.141.200 1.273.732 1.401.228 1.524.743 1.626.874 5.826.577

- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.256 8.484 8.580 8.627 8.610 8.742 34.559

- Kommunale bidrag til regionerne 6.984 7.147 7.339 7.521 7.677 7.876 30.413

- Særlige tilskud -105.131 -85.239 -99.002 -83.648 -83.033 -83.182 -348.865

- Refusion af købsmoms -6.015 0 0 0 0 0 0

Skatter -4.153.951 -4.242.546 -4.323.666 -4.557.472 -4.742.946 -4.918.608 -18.542.692

- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.271.887 -3.407.228 -3.560.345 -3.662.051 -3.803.465 -3.932.986 -14.958.847

- Selskabsskat -188.986 -109.174 -37.404 -130.865 -134.006 -135.346 -437.621

- Anden skat på visse indkomster -21.630 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -88.000

- Grundskyld (22,93 promille) -623.826 -654.252 -654.900 -693.539 -734.458 -779.259 -2.862.156

- Dækningsafgift -47.621 -49.892 -49.017 -49.017 -49.017 -49.017 -196.068

Renter og Finansiering - Løbende priser-3.242.135 -3.214.362 -3.113.437 -3.267.052 -3.236.437 -3.322.268 -12.939.194

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning 44.739 -87.945 -71.117 -100.126 -214.448

Likvid beholdning ultimo årene -54.024 -55.363 -100.102 -12.157 58.960 159.085

Status for servicerammen

Serviceramme (1.000 kr.) Budget 2017 2018 2019 2020

Servicerammeudgifter 2.490.795 2.454.342 2.431.844 2.440.176

Beregnet serviceramme 2.523.534 2.518.534 2.513.534 2.508.534

Rummelighed i servicerammen 32.739 64.192 81.690 68.358

Budgetoverslagsår

Budgetoverslagsår

2018 2019 2020 2017 - 2020

Budget 

2017



 

 

 

 

 

Hvis du vil læse mere: 

 

 

Du kan læse mere om budget-

tet på kommunens hjemmeside: 

 

www.rudersdal.dk./budget2017 

 

 

Du kan også kontakte Økonomi 

på Rådhuset på telefonnummer 

46 11 20 12 eller e-mail: 

 

oekonomi@rudersdal.dk. 

 

 

Sag nr. 14/16360 
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