
Budget 2021
Budgettet for 2021 blev vedtaget af 22 ud af 
kommunalbestyrelsens 23 medlemmer den 7. 
oktober 2020.
 Kommunen budgetterer med samlede skatte-
indtægter på 4,9 mia. kr. i 2021. Heraf anvendes 
3,4 mia. kr. til driftsudgifter (den løbende service 
mv. til borgerne) og 0,2 mia. kr. til anlægsinve-
steringer (nybyggeri og renoveringer mv.). Det 
resterende beløb anvendes primært til udligning 
til andre kommuner. 
 Driftsudgifterne fastlægges med udgangs-
punkt i udgifterne i det foregående år tillagt pris- 
og lønstigninger. Hvor det er relevant, bliver 
budgettet reguleret som følge af ændringer i 
befolkningsudviklingen og eventuelle tekniske 
korrektioner. Endvidere indregnes nye initiativer 
som følge af budgetaftalen, som du kan læse om 
her. 
 Skatteprocenten bliver forhøjet med 0,29 pro-
centpoint til 23,09 procent, mens grund-
skyldspromillen fastholdes på 22,93 i 2021. 
 Der er et højt niveau for anlægsbudgettet i 
2021-2024, idet skattestigningen bliver brugt til 
at gennemføre en række tiltrængte investerin-
ger. 
 Budgettet overholder kommunalbestyrelsens 
likviditetsmålsætninger: Kassebeholdningen 
skal udgøre mindst 125 mio. kr. ved udgangen af 
budgetperioden (ultimo 2024), og kassebehold-
ningen må ikke være negativ i budgetperioden. 
 Tallene i fi guren viser de gennemsnitlige 
budget beløb pr. borger i kommunen i 2021. 

UDLIGNINGSREFORM
Folketinget besluttede i juni 2020 en reform af 
det kommunale tilskuds- og udligningssystem, 
som træder i kraft i 2021. Ifølge Social- og Inden-
rigsministeriets beregninger vil reformen koste 
Rudersdal Kommune 115 mio. kr. årligt, når den 

er fuldt indfaset i 2025. I 2021 svarer det bereg-
nede tab til 23 mio. kr. Kommuner med tab har 
mulighed for at øge indkomstskatten svarende 
til det årlige tab, og de kan selv beholde de 
ekstra skatteindtægter. 

SKATTEFORHØJELSE 
Nogle kommuner valgte ikke at benytte retten til 
at hæve skatteprocenten i 2021 som følge af 
udligningsreformen. Det gav mulighed for, at 
andre kommuner med tab på reformen kunne 
søge om en ekstra skattestigning i 2021. Det 
valgte kommunalbestyrelsen at gøre, da en 
skattestigning – i modsætning til tidligere – 
alene ville komme borgerne i Rudersdal Kom-
mune til gavn. 
 Kommunen fi k tilladelse til at hæve skatten 
svarende til et provenu på 50 mio. kr. Det inde-
bærer, at skatteprocenten forhøjes med 0,29 
procentpoint i 2021 til 23,09 procent. Kommu-
nens skatteprocent er fortsat den næstlaveste i 
landet.

MASSIVE INVESTERINGER 
I BØRN, UNGE OG IDRÆT
Rudersdal Kommunes gode skoler og daginsti-
tutioner skal gøres endnu bedre. Derfor er der i 
budgettet afsat betydelige beløb til nyudvikling 
og renovering af de fysiske rammer for kommu-
nens børn og unge.
 En omfattende analyse af kommunens idræts-
faciliteter viser, at der er stort behov for en 
opgradering af motions- og idrætsfaciliteterne. 
Der vil i de kommende år blive gennemført mar-
kante investeringer, så borgerne kan møde gode 
og tidssvarende forhold på idrætsområdet.
 Hele skattestigningen på 200 mio. kr. i 2021-
2024 vil blive brugt på børn, unge og idræt. Med 
de penge, der allerede var afsat i budgettet, vil 

350 mio. kr. være dedikeret til investeringer i 
børn, unge og idræt i de kommende fi re år. 

AKTIV OG ANSVARLIG 
KLIMA OG MILJØPOLITIK
Budgettet for 2021-2024 er i høj grad et ”grønt” 
budget. Der er afsat over 80 mio. kr. til miljø- og 
klimaindsatser, klima- og kystsikring, bedre 
vandmiljø, energispareprojekter, kloakrenove-
ring og områdeplaner. Områdeplaner for sepa-
rering af regnvand og spildevand skal sikre et 
bedre vandmiljø ved at stoppe overløb af forure-
net spildevand til søerne. Der er desuden afsat 2 
mio. kr. til kommunens deltagelse i klimapart-
nerskabet DK2020, som skal føre til, at kommu-
nen er klimaneutral senest i 2050. 
 Investeringer i cykelstier har en række posi-
tive virkninger ikke mindst på miljøet og sund-
heden. De allerede afsatte midler til cykelstier 
udvides med 3 mio. kr. til etablering af cykelstier 
gennem Rude Skov, såfremt en statslig med-
fi nansiering gør projektet muligt.  

STYRKEDE LÆRINGSBETINGELSE 
FOR SÅRBARE BØRN OG UNGE 
Sårbare børn og unge skal have de bedst mulige 
læringsbetingelser. Derfor er der afsat 2 mio. kr. 
ekstra i både 2021 og 2022 til at styrke faglig-
heden i særligt den praksisnære indsats. 

FOKUS PÅ DEN NÆRE SUNDHED 
OG DEN MENTALE SUNDHED
Vi ønsker at styrke den nære sundhedsindsats. 
Derfor vil mulighederne for at danne sundheds-
centre i Birkerød, Holte og Nærum blive under-
søgt i forbindelse med byudviklingsprocesserne 
for de tre byer. Derudover vil mulighederne for 
at styrke den mere specialiserede genoptræ-
ningsindsats blive undersøgt nærmere.
 Der er afsat 4 mio. kr. i budgetperioden til at 
etablere tilbuddet ”Åben og Rolig”. Tilbuddet 
skal bidrage til at forebygge stress, fremme den 
mentale sundhed og dermed nedbringe udgif-
terne til sygedagpenge. 

UDFORDRINGER SOM FØLGE 
AF ØGET BYGGEAKTIVITET
Der er stor interesse for at bygge nyt i Rudersdal 
Kommune. Det har ført til en for høj sagsbehand-
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Du kan få yderligere information på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk/budget.  
Du kan også kontakte Økonomi på tlf. 46 11 20 15 eller e-mail oekonomi@rudersdal.dk.

Beløbene for 2020 viser det korrigerede budget (det oprindelige budget tillagt besluttede overførsler og tillægs-
bevillinger). Kassebeholdningen er erfaringsmæssigt betydeligt lavere ved årets udgang end den gennemsnitli-
ge kassebeholdning for hele året. Summer kan være påvirkede af afrundinger. 

Budgetoversigt for Rudersdal Kommune 2019-2024   

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Skatteindtægter  4.763   4.936   4.860   5.007   5.029   5.161     

Driftsudgifter 3.346  3.369  3.358  3.325  3.308  3.309 

Anlægsudgifter 91 305 243 156 115 145

Pris- og lønstigninger    63 130 202    

Drifts- og anlægsudgifter, løbende priser 3.437  3.674  3.601  3.544  3.553  3.656      

Nettoudgifter til tilskud og udligning  1.443   1.429   1.309   1.381   1.368   1.458 

Andre poster, nettoudgifter 25 -173 -29 60 38 34

Forøgelse af kassebeholdningen   -21 23 70 14

Kassebeholdning ultimo året -180 40 19 41 112 125

lingstid for byggesagerne. Der er afsat 1 mio. kr. 
til oprydning og digitalisering af servitutter og 
lokalplaner med henblik på at nedbringe sags-
behandlingstiden.
 Vi lægger vægt på at bevare den kulturarv, 
som kendetegner mange bygninger i kom-
munen. Derfor vil der blive gennemført initiati-
ver, som kan øge interessen for god arkitektur 
og bygningsbevaring.

STØTTE TIL BEVARINGSVÆRDIGE 
GRAVSTEDER
Hvis kirkerne ikke ønsker at overtage driften af 
kirkegårdene i Rudersdal Kommune, er det kom-
munalbestyrelsens opfattelse, at driften af kirke-
gårdene fortsat skal være brugerfi nansieret. Der 
afsættes dog 1 mio. kr. på kommunens budget til 
at vedligeholde bevaringsværdige gravsteder. 

ØGET DIALOG MED BORGERNE
Vi ønsker at styrke dialogen mellem borgerne og 
det politiske niveau. Der er afsat 200.000 kr. i 
2021 til at afprøve nye veje og alternative løsnin-
ger, der kan fremme en reel inddragelse af bor-
gerne i kommunen. 
 Som forsøg vil der blive oprettet en portal 
med åbne ”dialogrum”, hvor borgerne kan stille 
forslag og få dem drøftet med kommunal-
bestyrelsen, såfremt forslaget får tilslutning fra 
mindst 200 stemmeberettigede borgere. For 
unge rudersdalborgere oprettes en lignende 
mulighed for at stille et forslag og få det drøftet 
med kommunalbestyrelsen, hvis mindst 30 unge 
i alderen 15-20 år bakker op om forslaget.

ANDRE NYE INITIATIVER 
For at styrke den værdifulde indsats, der ydes af 
frivillige i kommunen, løftes grundtilskuddet til 
Frivillighedscentret med 150.000 kr. årligt. End-
videre anerkender vi den store frivillige indsats i 
skolehaveprojektet ”Haver til maver” og afsæt-
ter 150.000 kr. hertil i både 2021 og 2022.
 Der er afsat 500.000 kr. i 2021 til nye fremtids-
sikrede bibliotekstilbud.
 Med henblik på ligestilling af daginstitutio-
nerne er der afsat 200.000 kr. i 2021, såfremt det 
bliver muligt for private institutioner at modtage 
tilskud til øget normering.
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