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Notat om budgetreguleringspulje

I forbindelse med udarbejdelsen af 1. behandlingsbudgettet for 2019 er 
der indarbejdet en budgetreguleringspulje på i alt 225 mio. kr. fordelt 
således:

2019 2020 2021 2022 I alt
10 20 95 100 225

Beløbene er opgjort i mio. kr.

Puljen er et udtryk for det beløb, som der kræver politisk stillingtagen til 
for at komme i mål med et budget i balance med en ultimo beholdning 
på 100 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

Forvaltningen har underopdelt puljen i 3 spor:
 Effektivisering 40 mio. kr.
 Strukturændringer 65 mio. kr.
 Indtægtsforøgelse 120 mio. kr.

Underopdelingen af puljen på årene i budgetperioden ser således ud:

2019 2020 2021 2022 I alt
Effektivisering 10 10 10 10 40
Struktur 0 10 25 30 65
Indtægter 0 0 60 60 120
I alt 10 20 95 100 225
Beløbene er opgjort i mio. kr.

Effektivisering 
Forvaltningen vurderer, at der er plads til en generel effektivisering af 
driften på 10 mio. kr. om året. Blandt andet arbejder forvaltningen 
målrettet med moderne indkøb og indkøbskategoristyringen, hvilket 
hjælper områder og institutioner til at blive skarpere og dermed mere 
effektive på forbrugsstyring. 

Struktur

I forlængelse af HovedMEDs rapport om strukturændringer foreslår 
forvaltningen, at der målrettet arbejdes videre ad struktursporet.

Det betyder: 

- Gennemførelse af beslutningen om at reducere 
bygningsarealerne med 10 %

- Omlægninger i organiseringen af arbejdet f.eks.
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o Èn plan projektet i komplicerede familiesager.

o Forebyggelse af indlæggelser jf. voldsomme stigninger i 
kommunal medfinansiering

o Reduktion i stigende udgifter på det specialiserede 
børneområde jf. arbejdet i §17 stk. 4 udvalget herom

o Omlægning i skolestrukturen som konsekvens af en 
betydelig overkapacitet jf. aktuel skoleprognose

o Fokuseret udskoling jf. Medudvalgets forslag i 
strukturrapporten

o Systematisk indhentning af gevinster ved digitaliseringen

Herudover godkendte Økonomiudvalget 21. februar 2018 en tids- og 
procesplan for udvikling af ny struktur på Ældre- og Socialområdet. 
Som følge heraf skal Økonomiudvalget den 22. august 2018 behandle 
oplæg til ny struktur. 

Det er direktionens forventning, at forslaget til en ny struktur har 
potentiale til at frigøre ressourcer gennem sammenlægning af 
funktioner, udvikling af de borgernære indsatser samt fokus på stærk 
faglig og økonomisk styring. I den sammenhæng skal særligt 
bemærkes, at forvaltningen fortsat arbejder med udvikling af en ny 
model for hjemmeplejen som en af de primære opgaver i den nye 
struktur.

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene forpligtes på at tilvejebringe 
strukturgevinster i minimum det omfang, som er anført i nedenstående 
tabel.

Udvalg 2020 2021 2022 I alt
BSU 2 10 13 25

SOSU 5 12 13 30

KFU 1,5 1,5 2 5

ØU 1,5 1,5 2 5

I alt 10 25 30 65

Beløbene er opgjort i mio. kr.

Der er ikke kalkuleret med strukturgevinster i 2019, da 
strukturændringer typisk tager tid at implementere. Der vil således 
være tid til at fagudvalgene i processen frem til næste års 
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budgetvedtagelse sammen med områderne kan udarbejde 
beslutningsforslag, der kan realisere potentialet i strukturforslagene.

Indtægtsforøgelse
I foråret udskød Regeringen forhandlingerne om en ny 
udligningsreform. Til gengæld blev Rudersdal Kommune kompenseret 
med 33,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 som følge af ændringer i 
opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau. Med denne 
kompensation fulgte dog et modkrav om, at der ikke måtte foretages 
skattestigninger i de pågældende år.

Fra 2021 forventes der, at der enten foreligger en ny udligningsreform 
eller at der igen vil være mulighed for skattestigninger. Rudersdal 
Kommune har frit lejde for skattestigninger for, hvad der på nuværende 
tidspunkt svarer til en forhøjelse på 0,6% 

Endelig gøres opmærksom på, rådighedsbeløbene til servicearealer i 
forbindelse med 28 nye boliger ved Plejecenter Sjælsø er flyttet til 
efterfølgende år i investeringsoversigten. Udskydelsen af projektet sker 
på baggrund af den seneste venteliste til plejeboliger på ældreområdet 
behandlet i SOSU den 6. juni 2018.


