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Budget - fra forslag til vedtagelse 

Folketingsvalget i juni har medført store for-
sinkelser for kommunernes budgetlægning. 
Den årlige aftale mellem regeringen og 
Kommunernes Landsforening (KL) om kom-
munernes økonomi for det kommende år blev 
således forsinket med 3 måneder i forhold til 
2018.  
 
Vigtige datoer i budgetarbejdet 
6. september 2019 
 

Regeringen og KL indgik 
aftale om kommunernes 
økonomi for 2020 
 

27. september Budgetforslaget offentlig-
gøres 
 

9. oktober 1. behandling og borger-
møde (kl. 17 i rådssalen 
på rådhuset) 
 

11. oktober 
 

Høringsberettigede har 
frist for at afgive udtalelse 
 

23. oktober Økonomiudvalget be-
handler budgetforslaget 
og høringsmateriale 
 

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

 
Derfor bliver der tale om en meget komprime-
ret budgetproces i efteråret.  
 
Den 9. oktober kl. 17 er der borgermøde om 
Budgetforslag 2020-2023 i rådhusets rådssal. 
På mødet kan borgerne give deres mening til 
kende om budgettet og stille spørgsmål til po-
litikerne. 
 
Den 11. oktober er der frist for høringssvar for 
de høringsberettigede bestyrelser, råd og or-
ganisationer. 
 
Frem til andenbehandlingen (budgetvedta-
gelsen) den 30. 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. 
 

Budgetforslaget i hovedtræk 

Der sker en betydelig styrkelse af kommu-
nens kassebeholdning i Budgetforslag 2020-
2023. Samtidig er der afsat penge til en ræk-
ke nye initiativer. Hovedposter i budgetforsla-
get kan ses på side 7. 
 
De væsentligste årsager til forbedringen af 
kassebeholdningen er den tidligere beslutte-
de budgetreguleringspulje og økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL. 
 
I budgetforslaget er der indregnet en budget-
reguleringspulje på 332 mio. kr. i årene 2019-
2023. Puljen, der består af effektiviseringer, 
strukturændringer og indtægtsforøgelser, blev 
besluttet af kommunalbestyrelsen i 2018. 
 
Blandt de nye initiativer, som der er blevet 
plads til i budgetforslaget, er der næsten 100 
mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets område, 
herunder 42 mio. kr. til ombygning af skoler. 
Der er endvidere afsat budget til et nyt bør-
nehus. Derudover er der blandt andet afsat 
penge til større indsatser inden for klimasik-
ring og vedligeholdelse af de kommunale 
bygninger. 
  
Som det fremgår af figuren ligger kommu-
nens udgifter væsentligt højere end indtæg-
terne i 2018 og 2019, hvilket tærer på kasse-
beholdningen. Fra 2020 er der bedre balance 
mellem indtægter og udgifter. 
 
Hovedposter på budgettet (mio. kr.) 

 
 
I lighed med andre kommuner oplever Ru-
dersdal Kommune et stort udgiftspres på før-
tidspensionsområdet samt det specialiserede 
børneområde og det specialiserede voksen-
område. Af forsigtighedshensyn er der ind-
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regnet en pulje på 30 mio. kr. med henblik på 
at tage højde for mulige merudgifter i 2019. 
 
I modsætning til de to foregående år ligger de 
budgetterede serviceudgifter i 2020 ret tæt på 
det beregnede loft for Rudersdal Kommune. 
Derfor er det vigtigt med en stram udgiftssty-
ring, så kommunen ikke overskrider udgiftslof-
tet og risikerer en økonomisk sanktion fra sta-
ten. 
 
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 2020 
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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 næsten 180 mio. kr. i 
2020 og 430 mio. kr. i hele budgetperioden.  
 
Anlægsbudget i 2020 (procent) 

 

Byggeriet af nye plejeboliger i Ebberød er 
den største enkeltinvestering i 2020. Herud-
over bruges en stor del af anlægsbudgettet 
på en række trafikforbedringer og på børne-

huse. Endvidere er der i 2020 betydelige in-
vesteringer i nye affaldsbeholdere, energispa-
reprojekter og klimasikring mv. I de følgende 
år kommer der store investeringer i skolerne, 
endnu et nyt børnehus og vedligeholdelse af 
svømmehallen i Birkerød Idrætscenter. 

 

Kassebeholdning 

Kommunens kassebeholdning (den likvide 
beholdning) udgør næsten 150 mio. kr. ved 
udgangen af 2023. Målsætningen om en 
kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved 
udgangen af budgetperioden er dermed op-
fyldt under forudsætning af, at budgetregule-
ringspuljen bliver udmøntet og realiseret som 
forudsat. 
 
Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i 
løbet af budgetperioden, men indtil 2023 lig-
ger den på et ret lavt niveau. De viste tal for 
kassebeholdningen er opgjort ved årets ud-
gang, hvor beholdningen typisk er på det la-
veste niveau. Den gennemsnitlige kassebe-
holdning for hele året ligger normalt på et 
væsentligt højere niveau. 
 

Det er afgørende, at der sker en genopret-

ning af kassebeholdningen. Kommunen bør 

have en solid kassebeholdning, som kan ud-

gøre en stødpude i forhold til de udfordringer 

for økonomien, som også må forventes i de 

kommende år. Der er ikke mindst en stor 

økonomisk usikkerhed i forhold til den udlig-

ningsreform, som regeringen vil præsentere i 

begyndelsen af 2020. 
 
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 2020 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 en indtægt på 
knap 15 mio. kr. i 2020.  
 
Det fremgår af aftalen, at loftet over service-
udgifterne øges med 1,7 mia. kr. i 2020, 
mens loftet over anlægsudgifterne øges med 
1,3 mia. kr. i forhold til 2019. De to ændringer 
betyder alt andet lige en budgetforbedring på 
næsten 30 mio. kr. årligt for Rudersdal Kom-
mune.   

 
Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2020 

Kommunerne får et ekstraordinært finansierings-
tilskud i 2020 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. 
fordeles på baggrund af økonomiske vilkår og 
den resterende del efter indbyggertal. 
 
Anlægsudgifterne må ikke overstige 19,1 mia. 
kr. i 2020. 
 
Loftet over serviceudgifterne løftes med 1,7 mia. 
kr. sammenlignet med 2019. 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
afskaffes, hvilket ophæver den hidtidige redukti-
on af udgiftsloftet på 0,5 mia. kr. årligt. 

 

Der er fastlagt en øvre grænse både for 
kommunernes serviceudgifter og anlægsud-
gifter (udgiftsloft). Hvis kommunernes budget-
terede udgifter samlet set overstiger loftet, 
udløser det en sanktion i form af et lavere 
statsligt tilskud til kommunerne.  
 
Der er også en statslig sanktion, hvis de fak-
tiske serviceudgifter i regnskabet for 2020 
overskrider budgettet. Derfor er kommunerne 
nødt til at holde igen på udgifterne, også 
selvom der måtte være penge i kassen til fle-
re initiativer. 
 
Endelig skal kommunerne samlet set holde 
skatterne i ro. Ellers vil staten nedsætte blok-
tilskuddet til kommunerne med et beløb, der 
svarer til skattestigningen.   

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 ca. 56.500 ind-
byggere i 2019 til 57.750 indbyggere i 2023 
som følge af nyt boligbyggeri og den forud-
satte nettotilflytning til kommunen. Frem til 
2031 er der en yderligere stigning i indbyg-
gertallet til ca. 58.550 indbyggere. 
 
Antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 
(indeks 2019=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 lære af de kommuner, der klarer 
sig bedst på de pågældende områder. Der 
skal dog udvises varsomhed med at fortolke 
sådanne sammenligninger for håndfast, da 
forskelle i befolkningens sammensætning, 
politiske prioriteringer og forskellig konte-
ringspraksis mv. påvirker tallene. Men bety-
delige afvigelser kan give anledning til nær-
mere analyser af årsagerne. 
 
Det budgetterede beskatningsgrundlag i Ru-
dersdal Kommune udgør over 350.000 kr. pr. 
indbygger i 2019, 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 2019 (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 næsthøjeste beløb i udligning til andre 
kommuner i 2019.  
 
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 2019 (kr. pr. indbygger) 

 
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ru-
dersdal Kommune færre ansatte i administra-
tionen end lands- og regionsgennemsnittet i 
december 2018. 
 
Antal administrativt ansatte i december 
2018 (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 2018–2023 

 
  

Regnskab Korrigeret I alt

1.000 kr. 2018 budget 2019

Budgetrammer - Drift (2020 priser) 3.261.360 3.368.512 3.274.185 3.277.284 3.246.716 3.250.864 13.049.050

Byplanudvalget -3.012 8.299 1.440 1.440 1.440 1.440 5.759

Miljø- og Teknikudvalget 122.420 154.978 132.939 127.058 127.058 127.058 514.115

Kultur- og Fritidsudvalget 147.393 143.536 144.451 144.497 143.915 143.958 576.822

Børne- og skoleudvalget 1.044.599 1.033.835 1.026.056 1.025.289 1.012.160 1.011.580 4.075.084

Social- og sundhedsudvalget 1.330.054 1.291.280 1.276.333 1.281.368 1.287.646 1.289.778 5.135.126

Erhvervsudvalget 260.988 261.335 276.558 278.608 279.214 279.214 1.113.593

Økonomiudvalget 358.917 445.250 416.408 419.023 395.284 397.835 1.628.550

Budgetrammer - Anlæg (2020 priser) 141.644 141.551 177.877 96.777 107.142 48.000 429.796

- Anlægsudgifter 159.624 255.607 206.987 99.813 113.462 71.500 491.762

- Anlægsindtægter -17.979 -114.057 -29.109 -3.036 -6.320 -23.500 -61.966

Pris- og lønstigninger 71.651 144.119 226.782 442.552

- Udgifter 89.040 179.212 279.943 548.195

- Indtægter -17.388 -35.093 -53.161 -105.643

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.403.004 3.510.063 3.452.062 3.445.713 3.497.977 3.525.646 13.921.397

Renter - Netto -37.456 -52.834 -5.448 -5.836 -6.336 -6.336 -23.956

Balanceforskydninger - Netto 115.744 44.932 -82.354 123.481 8.402 8.402 57.931

Afdrag på lån 53.811 64.061 58.136 60.781 62.748 40.748 222.413

Låneoptagelse -134.169 -85.396 -75.527 -140.656 -17.267 -17.267 -250.717

Tilskud og Udligning 1.369.073 1.463.451 1.382.855 1.430.245 1.587.401 1.719.243 6.119.746

- Udligning og generelle tilskud 1.436.664 1.566.103 1.573.884 1.539.017 1.684.806 1.808.717 6.606.426

- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.412 8.436 7.972 8.830 9.308 8.961 35.071

- Kommunale bidrag til regionerne 7.476 7.564 6.322 6.530 6.671 6.817 26.340

- Særlige tilskud -81.960 -119.652 -206.323 -125.132 -114.384 -106.252 -552.091

- Refusion af købsmoms -1.519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Skatter -4.612.576 -4.751.749 -4.845.976 -4.929.811 -5.164.135 -5.367.403 -20.307.325

- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.716.535 -3.849.342 -3.890.903 -3.971.941 -4.160.904 -4.313.636 -16.337.384

- Selskabsskat -163.689 -151.338 -171.193 -131.396 -131.396 -132.447 -566.432

- Anden skat på visse indkomster -23.088 -25.000 -18.000 -16.000 -14.000 -14.000 -62.000

- Grundskyld (22,93 promille) -666.152 -679.905 -719.277 -763.871 -811.232 -860.717 -3.155.096

- Dækningsafgift -43.112 -46.164 -46.603 -46.603 -46.603 -46.603 -186.413

Renter og Finansiering  (Lø bende priser) -3.245.574 -3.317.535 -3.568.313 -3.461.796 -3.529.187 -3.622.613 -14.181.908

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -116.251 -16.083 -31.210 -96.967 -260.511

Likvid beholdning ultimo årene -190.499 -111.272 4.979 21.062 52.271 149.238

Status for servicerammen

Budget 2020 2021 2022 2023

Servicerammeudgifter 2.657.348 2.659.958 2.632.137 2.636.098

Beregnet serviceramme 2.660.860 2.660.860 2.660.860 2.660.860

Rummelighed i servicerammen 3.512 903 28.723 24.763

Budget 

2020

Budgetoverslagsår

2021 2022 2023 2020 - 2023

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. 

 

 

Sag nr. 14/16360 

http://www.rudersdal.dk/budget
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