
Kære Bestyrelser 

På Institutionsrådet d. 23. august 2016 blev der rejst et ønske om at få information, der kunne forklare 
vores budgetsituation - først og fremmest hvorfor kommunen alligevel skal spare, selvom det meget 
omdiskuterede omprioriteringsbidrag blev droppet.   

Da arbejdet med Budget 2017 blev påbegyndt i foråret, tegnede der sig hurtigt et ret dystert billede af 
kommunens økonomi. Derfor besluttede Økonomiudvalget at igangsætte arbejdet med at genoprette 
kommunens kassebeholdning. Det blev besluttet at tilpasse budgettet med 50 mio. kr. i 2017. Det 
svarer til 2 procent af kommunens udgifter til service til borgerne. Der blev endvidere besluttet 
yderligere tilpasninger af budgettet i 2018 og 2019 med yderligere 25 mio. kr. i hvert af årene. 

Det er tredje år i træk, at kommunen er ude i en omfattende sparerunde. Derfor er der ingen lette 
løsninger tilbage. Det kan desværre ikke undgås, at besparelser og andre budgettilpasninger vil få 
negative konsekvenser for en række borgere og for nogle af kommunens medarbejdere.  

Forvaltning og politikere har siden april arbejdet intensivt med at finde forslag til forbedringer af 
kommunens budget. Undervejs inviterede kommunalbestyrelsen interesserede borgere til 
RudersdalMøde med fokus på kommunens økonomiske udfordringer.  

Børne- og Skoleudvalget har tilstræbt at spare, der hvor det ikke berører kerneopgaverne, så der er 
ikke tale om nogen ”grønthøster”-metode, men om grundigt gennemarbejdede forslag. 

I det store hele går normeringerne derfor fri, selvom der sker reduktioner i personaleudgifterne.  

Det materiale I har fået ud i høring i juli er baseret på, at omprioriteringsbidraget er fjernet. Men 
selvom bidraget er fjernet, skal Rudersdal Kommune alligevel spare. Dette skyldes hovedsageligt:  

 Lavere skatteindtægter 

 Højere udligning fra Rudersdal til andre kommuner 

 Ændret demografi, dvs. færre flygtninge kommer til kommunen end skønnet og derfor færre penge 

fra staten 

 Øget medfinansiering til sundhedsvæsenet. Rudersdal kommune betaler hver gang en borger 

ligger på hospitalet. 

 Økonomiaftalens moderniserings- og effektivitetsprogram.  

Hvorfor var der ikke taget højde for disse ting i foråret? Det er fordi kommunal budgetlægning er 
afhængig af de informationer vi løbende får fra staten. Det er helt normal praksis.   

I er meget velkomne til at kontakte mig for spørgsmål, eller forvaltningen hvis I har spørgsmål til selve 
forslagene.  

Med Venlig Hilsen 

Randi Mondorf  

Fmd. Børne- og Skoleudvalget  


