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Budget - fra forslag til vedtagelse 

Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om 
Budgetforslag 2018-2021 i Administrations-
centret i Birkerød. På mødet kan borgerne gi-
ve deres mening til kende om budgettet og 
stille spørgsmål til politikerne. 
 
Vigtige datoer i budgetarbejdet 
 
26. april 2017 
 
 
1. juni 2017 
 
 
 
10. juli 
 
 
23. august 2017 
 
 
 
 
30. august 2017 
 
 
 
 
13. september 2017 
 
 
11. oktober 2017 
 
 

 
Økonomiudvalget vedtog 
rammerne for budgettet 
 
Regeringen og KL indgik 
aftale om kommunernes 
økonomi for 2018 
 
Udsendelse af Budget-
forslag 
 
Bestyrelser, organisatio-
ner og andre høringsbe-
rettigede har frist for at 
afgive udtalelse 
 
1. behandling og borger-
møde (kl. 19 i Store Sal i 
Administrationscentret i 
Birkerød) 
 
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 11. 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 

Budgetforslag 2018-2021 tegner et lysere bil-
lede end de foregående års budgetforslag. 
Det skyldes blandt andet, at der blev opnået 
et bedre resultat i forhandlingerne mellem re-
geringen og Kommunernes Landsforening 
om økonomiaftalen for 2018 end forventet. 
 
Endvidere ser skatteindtægterne ud til at blive 
højere end lagt til grund i tidligere prognoser 
som følge af større indtægter fra grundskyld 
og selskabsskat.  
 
Skatteindtægterne udgør 4,6 mia. kr. i 2018. 
Langt den største del af indtægterne kommer 
fra borgernes betaling af indkomstskat. Skat-
teprocenten og grundskyldspromillen er for-
udsat uændrede i budgetforslaget.  
 
Driftsudgifterne udgør 3,1 mia. kr. i 2018, 
mens anlægsudgifterne beløber sig til 0,1 
mia. kr. Hertil kommer udgifter på 1,5 mia. kr. 
i udligning til andre kommuner. 
 
Ifølge budgetforslaget bliver kommunens 
økonomi forbedret betragteligt i 2018, idet 
indtægterne stiger og udgifterne aftager. 
Skatteindtægterne (fraregnet tilskud og udlig-
ning) kan således dække drifts- og anlægs-
udgifterne i 2018 og de følgende år. Forbed-
ringen skyldes blandt andet tidligere beslut-
tede besparelser og effektiviseringer. Endvi-
dere er lavere anlægsudgifter en væsentlig 
forklaring på afdæmpningen af udgifterne i 
2018. 
 
Den bedre balance mellem indtægter og ud-
gifter fra 2018 medvirker til at genoprette 
kommunens kassebeholdning.  
 
Hovedposter på budgettet (mia. kr.) 
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Beregningen af skatteindtægter og udgifter til 
udligning er dog præget af betydelig usikker-
hed på nuværende tidspunkt.  
 
Der er fortsat udfordringer for kommunens 
økonomi. Der er f.eks. et tydeligt udgiftspres 
på nogle områder. Særligt på det specialise-
rede børneområde oplever Rudersdal og an-
dre kommuner et stort udgiftspres.  
 
Det hører også med til billedet, at budgetfor-
slagets serviceudgifter ligger 51 mio. kr. un-
der det beregnede loft for kommunens ser-
viceudgifter.  

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. I figuren 
er udgifterne til udligning fratrukket statslige 
tilskud. 
 

 
Rudersdal Kommunes budgetforslag for 2018 
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Bortset fra udligning bruger kommunen 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 funktions-
nedsættelse). 

 
 

Anlægsinvesteringer 

Rudersdal Kommunes anlægsbudget er på 
145 mio. kr. i 2018. 
 
Anlægsbudget i 2018 (procent)

 

Byggeriet af 28 nye boliger på Plejecenter 
Sjælsø er den største enkeltinvestering i 
2018. Derefter følger renoveringen af 
Skovlyskolen.  

På børneområdet bliver der investeret i et nyt 
børnehus og renovering af børnehuse. Her-
udover er der betydelige investeringer i trafik-
forbedringer, idrætsfaciliteter og renovering af 
rådhuset. 
 
Samlet udgør kommunens anlægsbudget 
over 460 mio. kr. i hele den fireårige budget-
periode. I dette beløb er fraregnet indtægter 
fra salg af ejendomme mv. på 74 mio. kr. Det 
samlede investeringsomfang er dermed 535 
mio. kr.  
 
 

Kassebeholdning 

Kommunens kassebeholdning (den likvide 
beholdning) udgør 124 mio. kr. ved udgangen 
af 2021. Kommunalbestyrelsens målsætning 
om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved 
udgangen af budgetperioden er dermed op-
fyldt. 
 
Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i 
løbet af budgetperioden, men indtil 2020 lig-
ger den på et ret lavt niveau. Den særligt lave 
kassebeholdning i 2017 skyldes blandt andet 
en efterregulering af selskabsskat på over 40 
mio. kr., som har engangsmæssig karakter. 
 
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 2018 indebærer blandt andet, at 
kommunerne fastholder det ekstraordinære 
finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 
mia. kr. fordeles på baggrund af kommuner-
nes grundlæggende økonomiske vilkår. For 
Rudersdal Kommune betyder det isoleret set 
en merindtægt på knap 15 mio. kr. i 2018, da 
finansieringstilskuddet ikke var indregnet i tid-
ligere beregninger. 
 
Der er i aftalen fastsat et loft på 17 mia. kr. for 
anlægsudgifterne i 2018, hvilket er 0,7 mia. 
kr. mere end i 2017. 
 
Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2018 
Kommunerne får et ekstraordinært finansierings-
tilskud i 2018 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 i 2018 på 17 mia. kr. 
 
I 2018 frigør kommunerne ressourcer for 1 mia. 
kr. som følge af det tidligere besluttede moder-
niserings- og effektiviseringsprogram. Heraf be-
holder kommunerne halvdelen (den resterende 
del anvendes til bred prioritering i den offentlige 
sektor). 
 
Rammen for serviceudgifter løftes med 300 mio. 
kr. fra 2017 til 2018. 
 
Der er afsat en tilskudspulje til nedsættelse af 
indkomstskatten på 450 mio. kr., mens nogle 
kommuner får mulighed for at hæve skatterne 
inden for en ramme på 200 mio. kr. 
 
I aftalen for 2018 er der både fastlagt en øvre 
grænse for kommunernes serviceudgifter og 
anlægsudgifter. Hvis kommunernes budgette-
rede udgifter samlet set overstiger dette loft, 
udløser det en sanktion i form af et lavere 
statsligt tilskud til kommunerne.  
 
For Rudersdal Kommune betyder aftalen, at 
loftet over serviceudgifterne er øget med 3 
mio. kr. fra 2017 til 2018. Serviceudgifterne 
udgør ca. 80 procent af Rudersdal Kommu-
nes driftsudgifter. 
 

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 56.133 indbyg-
gere i 2017 til ca. 57.500 indbyggere i 2021 
som følge af nyt boligbyggeri og den forud-
satte nettotilflytning af flygtninge, der kommer 
til kommunen. Frem til 2029 er der en yderli-
gere (men svagere) stigning i indbyggertallet 
til næsten 58.500 indbyggere. 
 
Aldersfordelt befolkningsudvikling 
(indeks 2017 = 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. 335.000 kr. pr. 
indbygger i 2017, 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 2017 (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 betaler Rudersdal Kommune også det 
næststørste 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 2017 (kr. pr. indb.) 

 
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ru-
dersdal Kommune færre ansatte i administra-
tionen end lands- og regionsgennemsnittet i 
december 2016. 
 
Antal administrativt ansatte i december 
2016 (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 2016 – 2021 

 
  

Regnskab Korrigeret I alt
1.000 kr. 2016 budget 2017

(2018-priser) (2018-priser)

Budgetrammer - Drift 3.149.006 3.183.276 3.086.752 3.06 4.835 3.069.769 3.079.737 12.301.093

Byplanudvalget 1.099 15.257 1.843 1.840 1.840 1.840 7.363

Miljø- og Teknikudvalget 136.155 148.238 127.740 132.123 130.422 127.863 518.147

Kultur- og Fritidsudvalget 151.804 147.581 143.167 141.679 141.356 141.386 567.589

Børne- og skoleudvalget 1.032.998 1.018.227 973.081 961.307 962.902 967.216 3.864.505

Social- og sundhedsudvalget 1.225.738 1.246.420 1.249.983 1.238.299 1.255.491 1.261.367 5.005.141

Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv. 268.077 254.058 248.030 249.129 249.240 249.240 995.639

Økonomiudvalget 333.134 353.495 339.309 336.657 324.718 327.025 1.327.709

Lov og cirkulæreprogram og budgetgaranti 3.600 3.800 3.800 3.800 15.000

Budgetrammer - Anlæg 144.654 244.022 145.210 109.252 114 .777 91.971 461.210

- Anlægsudgif ter 155.974 299.371 190.105 128.610 121.543 94.977 535.235

- Anlægsindtægter -11.320 -55.349 -44.895 -19.358 -6.766 -3.006 -74.025

Pris- og lønstigninger 65.974 131.665 201.942 399.581
- Udgifter 83.086 166.601 254.873 504.560
- Indtægter -17.112 -34.936 -52.931 -104.980

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.293.660 3.427.298 3. 231.962 3.240.061 3.316.211 3.373.650 13.161.884

Renter - Netto -2.396 -7.189 -4.499 -4.553 -4.904 -5.412 - 19.368

Balanceforskydninger - Netto 83.875 74.503 7.225 842 49. 537 19.837 77.441

Afdrag på lån 46.890 55.345 48.186 50.865 53.233 55.329 20 7.613

Låneoptagelse -153.324 -96.677 -105.648 -46.336 -103.654 -17.052 -272.690

Tilskud og Udligning 1.073.865 1.190.635 1.341.984 1.47 3.710 1.595.085 1.749.794 6.160.574
- Udligning og generelle tilskud 1.173.084 1.273.728 1.412.668 1.528.262 1.650.052 1.805.230 6.396.213
- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.484 8.580 8.412 8.866 9.151 9.316 35.745
- Kommunale bidrag til regionerne 7.152 7.339 7.480 7.700 7.898 8.097 31.175
- Særlige tilskud -115.932 -99.012 -87.576 -72.118 -73.016 -73.849 -306.559
- Refusion af købsmoms 1.077 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Skatter -4.228.472 -4.321.599 -4.604.341 -4.785.678 -4.983.112 -5.220.708 -19.593.839
- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.407.228 -3.560.345 -3.716.535 -3.866.013 -4.017.102 -4.204.570 -15.804.220
- Selskabsskat -109.174 -37.404 -163.689 -152.975 -153.281 -153.588 -623.533
- Anden skat på visse indkomster -17.971 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -88.000
- Grundskyld (22,93 promille) -651.528 -652.678 -654.983 -697.556 -743.595 -793.416 -2.889.550
- Dækningsafgift -42.571 -49.172 -47.134 -47.134 -47.134 -47.134 -188.536

Renter og Finansiering - Lø bende  priser -3.179.561 -3.104.982 -3.317.093 -3.311.150 -3.393.814 -3.418.211 -13.440.268

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -85.130 -71. 090 -77.603 -44.562 -278.385

Likvid beholdning ultimo årene -41.094 -154.072 -68.94 2 2.148 79.751 124.313

Status for servicerammen

Budget 2018 2019 2020 2021

Servicerammeudgifter 2.516.496 2.491.488 2.493.929 2.503.080

Beregnet serviceramme 2.567.151 2.562.151 2.557.151 2.552.151

Rummelighed i servicerammen 50.655 70.663 63.222 49.071

Budgetoverslagsår
Serviceramme

Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2018 - 2021
Budget 

2018



 

 

 

 
 

Hvis du vil læse mere: 
 
 
Du kan læse mere om budget-

tet på kommunens hjemmeside: 

 

www.rudersdal.dk/budget 
 

 

Du kan også kontakte Økonomi 

på Rådhuset på telefonnummer 

46 11 20 12 eller e-mail: 

 

oekonomi@rudersdal.dk. 
 
 


