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Budget - fra forslag til vedtagelse 

Den 29. august kl. 19 er der borgermøde om 
Budgetforslag 2019-2022 i rådhusets rådssal. 
På mødet kan borgerne give deres mening til 
kende om budgettet og stille spørgsmål til po-
litikerne. 
 
Vigtige datoer i budgetarbejdet 
7. juni 2018 
 

Regeringen og KL indgik 
aftale om kommunernes 
økonomi for 2019 
 

15. august Budgetforslaget offentlig-
gøres 
 

29. august 1. behandling og borger-
møde (kl. 19 i rådssalen 
på rådhuset) 
 

3. september 
 

Høringsberettigede har 
frist for at afgive udtalelse 
 

12. september Fagudvalgene behandler 
budgetforslaget 
 

10. oktober Kommunalbestyrelsens 
2. behandling af budget-
tet (budgetvedtagelse) 

 
Tallene i pjecen afspejler budgetforslaget til 
kommunalbestyrelsens førstebehandling. 
 
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 10. 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 typisk ser anderledes ud 
end budgetforslaget. 
 
Modsat sædvanen blev budgetarbejdet ikke 
indledt med et budgetoplæg i foråret, da 
overenskomstforhandlingerne og regeringens 
forhandlinger om den kommunale udligning 
var uafklarede på det tidspunkt.    

Budgetforslaget i hovedtræk 

Kommunens økonomi er under et massivt 
pres både på indtægts- og udgiftssiden.  
 
Regeringens forhandlinger om det kommuna-
le udligningssystem kuldsejlede midt i april. 
Det betød blandt andet, at der ikke bliver kor-
rigeret for en ny og usikker opgørelse af be-
folkningens uddannelsesstatus, som koster 
Rudersdal og andre kommuner dyrt i udlig-
ning. I tilknytning til økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL blev der fundet en midlerti-
dig løsning for 2019 og 2020. Men fra 2021 
får kommunen en ekstraregning på 34 mio. 
kr. årligt. 
 
Stærkt stigende udgifter til den kommunale 
medfinansiering af regionens sundhedsudgif-
ter er en anden årsag til den pressede øko-
nomi. I budgetperioden er der samlet indreg-
net et løft i sundhedsudgifterne på 88 mio. kr. 
Det har også været nødvendigt at indregne 
merudgifter på andre områder, herunder det 
specialiserede børneområde.  
 
Hertil kommer en betydelig nedjustering af 
kommunens forventede skatteindtægter. 
 
I budgetforslaget er der indregnet en samlet 
budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for he-
le budgetperioden (2019-2022). Puljen skal 
sikre, at kommunalbestyrelsens målsætning 
om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved 
udgangen af 2022 er opfyldt. 
 
Som det fremgår af figuren ligger kommu-
nens udgifter væsentligt højere end indtæg-
terne i 2017 og 2018, hvilket tærer på kasse-
beholdningen. Fra 2019 er der bedre balance 
mellem indtægter og udgifter. 
 
Hovedposter på budgettet (mio. kr.) 
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Til illustration er budgetreguleringspuljen ind-
regnet i indtægtskurven i figuren (stiplet). I 
praksis vil udmøntningen formentlig ske som 
en kombination af indtægtsforbedringer og 
udgiftsreduktioner. Som den stiplede kurve 
viser, bevirker puljen, at der kommer et øget 
overskud (før finansielle poster) i løbet af 
budgetperioden, hvilket vil genoprette kasse-
beholdningen.  
 
De økonomiske udfordringer betyder, at der 
ikke er råd til at budgettere med serviceudgif-
ter, der svarer til loftet for kommunens udgif-
ter. I budgetforslaget ligger serviceudgifterne 
således 63 mio. kr. under det beregnede loft.  

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 2019 
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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 

Anlægsbudgettet udgør 108 mio. kr. i 2019 
og 346 mio. kr. i hele budgetperioden. Af 
hensyn til kommunens økonomiske situation 
er forslaget til anlægsbudgettet holdt på et 
væsentligt lavere niveau end tidligere.  
 
 
Anlægsbudget i 2019 (procent) 

 

Byggeriet af nye plejeboliger i Ebberød er 
den største enkeltinvestering i 2019. Omkring 
en tredjedel af anlægsbudgettet bruges på 
renovering af børnehuse og andre investerin-
ger på dagtilbudsområdet. Herudover er der 
betydelige investeringer i trafikforbedringer, 
nye affaldsbeholdere, energispareprojekter 
og klimasikring mv. 

 

Kassebeholdning 

Kommunens kassebeholdning (den likvide 
beholdning) udgør 107 mio. kr. ved udgangen 
af 2022, når budgetreguleringspuljen på 225 
mio. kr. medregnes. Kommunalbestyrelsens 
målsætning om en kassebeholdning på 100 
mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er 
dermed opfyldt under forudsætning af, at pul-
jen efterfølgende bliver udmøntet. 
 
Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i 
løbet af budgetperioden, men indtil 2022 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. 
 

Det er afgørende, at der sker en genopretning af 

kassebeholdningen. Kommunen bør have en so-

lid kassebeholdning, som kan være en stødpude 

i forhold til de udfordringer for økonomien, som 

også må forventes i de kommende år.  

 
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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Trafikforbedringer mv.

Nye boliger mv. i Ebberød (Socialområdet)

Nye plejeboliger til ældre i Ebberød

Børnehuset Skovlyhuset (om- og tilbygning)

Børnehuset Honningkrukken (renovering)

Dagtilbud i øvrigt

Nye affaldsbeholdere

Energispareprojekter og klimasikring mv.

Nye almene boliger i Kajerød

Øvrige (ekskl. salgsindtægter mv.)
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Økonomiaftale  

Hvert år indgår regeringen og Kommunernes 
Landsforening en aftale om kommunernes 
økonomi for det kommende år.  
 
Aftalen for 2019 indebærer blandt andet, at 
kommunerne fastholder det ekstraordinære 
finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 
mia. kr. fordeles efter indbyggertal. For Ru-
dersdal Kommune betyder det isoleret set en 
indtægt på knap 15 mio. kr. i 2019.  
 
Der er i aftalen fastsat et loft på 17,8 mia. kr. 
for anlægsudgifterne i 2019, hvilket er 0,8 
mia. kr. mere end i 2018. 

 
I aftalen for 2019 er der både fastlagt en øvre 
grænse for kommunernes serviceudgifter og 
anlægsudgifter. Hvis kommunernes budgette-
rede udgifter samlet set overstiger loftet, ud-
løser det en sanktion i form af et lavere stats-
ligt tilskud til kommunerne.  

 
Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2019 

Kommunerne får et ekstraordinært finansierings-
tilskud i 2019 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 2019 på 17,8 mia. kr. 
 
I 2019 skal kommunerne frigøre ressourcer for 1 
mia. kr. som følge af det tidligere besluttede 
moderniserings- og effektiviseringsprogram. 
Heraf beholder kommunerne halvdelen (den re-
sterende del anvendes til bred prioritering i den 
offentlige sektor). 
 
Rammen for serviceudgifter løftes med 1,2 mia. 
kr. fra 2018 til 2019. 

 

I tilknytning til økonomiaftalen blev der etableret 

en overgangsordning, som i 2019 og 2020 fuldt 

ud kompenserer de kommuner, der får et tab 

som følge af en ny uddannelsesstatistik, som på-

virker den økonomiske udligning mellem kom-

munerne. Det er en betingelse for kompensatio-

nen, at de pågældende kommuner ikke hæver 

skatten i de to år. 

 

Dermed kan Rudersdal Kommune ikke hæve 

skatten i 2019 og 2020 uden at miste 34 mio. kr. i 

hvert af årene. 
 

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 stiger 
kommunens indbyggertal fra 55.989 indbyg-
gere i 2018 til ca. 57.600 indbyggere i 2022 
som følge af nyt boligbyggeri og den forud-
satte nettotilflytning til kommunen. Frem til 
2030 er der en yderligere stigning i indbyg-
gertallet til næsten 58.000 indbyggere. 
 
Antal indbyggere i forskellige aldersgrup-
per (indeks 2018 = 100) 

 



 

 6 

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 næsten 350.000 kr. 
pr. indbygger i 2018, hvilket er det næsthøje-
ste 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 2018 (kr. pr. indb.) 

 
Note: Beskatningsgrundlaget er en sammenvejning af 

grundlaget for kommunens indtægter fra ind-
komstskatter og grundskyld. 

 
Det høje beskatningsgrundlag er den væsent-
ligste årsag til, at Rudersdal Kommune beta-
ler det tredjestørste bidrag til udligningsord-
ningerne i 2018.  
 
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 2018 (kr. pr. indbygger) 

 
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ru-
dersdal Kommune færre ansatte i administra-
tionen end lands- og regionsgennemsnittet i 
december 2017. 
 
Antal administrativt ansatte i december 
2017 (pr. 1.000 indbyggere) 

 
 

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 2017–2022 

 
  

Regnskab Korrigeret I alt

1.000 kr. 2017 budget 2018

Budgetrammer - Drift (2019 priser) 3.168.544 3.251.742 3.165.586 3.162.854 3.168.583 3.168.986 12.666.008

Byplanudvalget 9.082 8.052 2.041 2.041 2.041 2.041 8.165

Miljø- og Teknikudvalget 136.620 146.571 134.581 132.851 130.281 130.281 527.993

Kultur- og Fritidsudvalget 151.805 149.542 144.541 144.549 144.555 144.415 578.060

Børne- og skoleudvalget 1.026.107 1.038.564 982.628 978.859 982.599 980.964 3.925.050

Social- og sundhedsudvalget 1.236.548 1.283.401 1.270.543 1.284.887 1.290.703 1.294.489 5.140.623

Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv. 265.262 255.071 260.007 258.023 258.023 258.720 1.034.773

Økonomiudvalget 343.120 370.540 371.244 361.643 360.380 358.076 1.451.344

Budgetrammer - Anlæg (2019 priser) 123.969 281.226 108.166 120.871 66.239 50.451 345.727

- Anlægsudgifter 175.403 314.291 177.734 127.708 69.275 54.137 428.854

- Anlægsindtægter -51.434 -33.065 -69.568 -6.837 -3.036 -3.686 -83.128

Pris- og lønstigninger 76.028 144.868 215.243 436.139

- Udgifter 93.471 178.113 264.694 536.277

- Indtægter -17.443 -33.244 -49.451 -100.138

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.292.513 3.532.968 3.273.752 3.359.752 3.379.690 3.434.680 13.447.874

Renter - Netto -210 -5.989 -7.054 -6.893 -7.260 -7.740 -28.947

Balanceforskydninger - Netto 21.746 4.225 -3.158 43.587 15.837 15.837 72.103

Afdrag på lån 53.688 47.686 55.297 58.215 60.403 62.370 236.285

Låneoptagelse -20.535 -79.498 -74.074 -115.058 -17.210 -17.267 -223.609

Tilskud og Udligning 1.195.200 1.342.243 1.456.412 1.388.414 1.514.996 1.665.673 6.025.496

- Udligning og generelle tilskud 1.274.652 1.412.928 1.559.064 1.477.421 1.570.235 1.720.848 6.327.569

- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.580 8.411 8.436 9.459 9.600 9.652 37.147

- Kommunale bidrag til regionerne 7.344 7.480 7.564 6.373 6.529 6.666 27.132

- Særlige tilskud -94.730 -87.576 -119.652 -105.839 -72.368 -72.493 -370.352

- Refusion af købsmoms -646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Skatter -4.324.381 -4.604.601 -4.750.749 -4.747.166 -4.910.719 -5.136.547 -19.545.181

- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.560.345 -3.716.535 -3.849.342 -3.804.483 -3.930.853 -4.116.421 -15.701.099

- Selskabsskat -37.404 -163.689 -151.338 -157.260 -150.812 -144.780 -604.190

- Anden skat på visse indkomster -22.127 -22.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -96.000

- Grundskyld (22,93 promille) -654.105 -654.983 -679.905 -715.259 -758.890 -805.182 -2.959.235

- Dækningsafgift -50.401 -47.394 -46.164 -46.164 -46.164 -46.164 -184.656

Renter og Finansiering  (Lø bende priser) -3.074.493 -3.295.934 -3.323.326 -3.378.900 -3.343.953 -3.417.674 -13.463.852

Budgetreguleringskonto: -10.000 -20.000 -95.000 -100.000 -225.000

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -59.574 -39.148 -59.263 -82.994 -240.978

Likvid beholdning ultimo årene -156.901 -134.095 -74.521 -35.373 23.890 106.883

Status for servicerammen

Budget 2019 2020 2021 2022

Servicerammeudgifter 2.555.801 2.552.599 2.557.490 2.557.196

Beregnet serviceramme 2.618.494 2.613.494 2.608.494 2.603.494

Rummelighed i servicerammen 62.693 60.895 51.005 46.298

Budget 

2019

Budgetoverslagsår

2020 2021 2022 2019 - 2022

Serviceramme
Budgetoverslagsår



 

 

 

 

 

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. 
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