
  

Borgersamling i Rudersdal 

 
 
 

 
Budgetforslag 2022-2025 
 
 



 

 2 

Budget - fra forslag til vedtagelse 

Den 1. september kl. 17 er der borgermøde 
om Budgetforslag 2022-2025 i rådhusets 
rådssal. På mødet kan borgerne give deres 
mening til kende om budgettet og stille 
spørgsmål til politikerne. 
 
Vigtige datoer i budgetarbejdet 

8 8. juni 2021 
 

Regeringen og KL indgik 
aftale om kommunernes 
økonomi for 2022 
 

12. august Budgetforslaget offentlig-
gøres 
 

1. september 1. behandling i kommu-
nalbestyrelsen og borger-
møde (kl. 17 i rådssalen 
på rådhuset) 
 

1. september 
 

Høringsberettigede har 
frist for at afgive udtalelse 
 

15. september Fagudvalgene behandler 
budgetforslaget 
 

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

 
 
Efter førstebehandlingen af budgettet be-
handler fagudvalgene deres del af budgetfor-
slaget. I denne behandling indgår de hørings-
svar, som er indkommet fra de høringsberetti-
gede bestyrelser, råd og organisationer. 
 
Frem til andenbehandlingen (budgetvedtagel-
sen) den 13. oktober kan der ske ændringer 
af budgetforslaget, hvis der f.eks. kommer 
nye tal og oplysninger af betydning for kom-
munens økonomi. Desuden vil de politiske 
forhandlinger om budgettet betyde, at det 
vedtagne budget typisk ser anderledes ud 
end budgetforslaget. 
 
 
 

Budgetforslaget i hovedtræk 

Kommunens budgetlægning er fortsat påvir-
ket af coronapandemien, selvom der er sket 
en betydelig genopretning af dansk økonomi.  
 
Nedgangen i beskæftigelsen i 2020 og lavere 

indtjening for erhvervslivet indebærer lavere 
indtægter fra indkomstskat og selskabsskat. 
Samtidig har der f.eks. været højere udgifter 
til dagpenge, rengøring, værnemidler og an-
dre tiltag i forbindelse med COVID-19. Kom-
munerne bliver samlet set kompenseret for 
de økonomiske virkninger af coronakrisen, 
men de økonomiske påvirkninger kan variere 
fra kommune til kommune 
  
I budgetforslaget er der indregnet nogle pul-
jer, som blandt andet skal tage højde for den 
ekstraordinære usikkerhed som følge af co-
ronapandemien og det udgiftspres, der er på 
en række udgiftsområder.  
 

Kommunens kassebeholdningen ligger på et 

pænt niveau i begyndelsen af budgetperio-

den, og den styrkes gradvist i løbet af perio-

den som følge af en afdæmpet udvikling i 

driftsudgifterne og stigende skatteindtægter.  
 
Som det fremgår af figuren ligger kommu-
nens udgifter over indtægterne i 2020 og 
(især) i 2021. Udgifterne i 2021 er påvirket af 
overførsler fra 2020 og et ekstraordinært højt 
investeringsniveau. Fra 2022 er der et bedre 
forhold mellem indtægter og udgifter, således 
at kassebeholdningen bliver øget.  
 
I 2021 fik kommunerne et særligt højt loft for 
anlægsinvesteringerne, så de kunne bidrage 
til at støtte beskæftigelse og erhvervsliv. 
Kommunen har dog også et omfattende 
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investeringsprogram i de følgende år, som 
beskrevet nedenfor. 
 
De budgetterede serviceudgifter i 2022 svarer 
stort set til det beregnede loft for Rudersdal 
Kommune. Det er vigtigt med en stram styring 
og prioritering af udgifterne, så kommunen ikke 
overskrider udgiftsloftet og risikerer en økono-
misk sanktion fra staten. 
 
I figuren nedenfor er vist, hvordan kommu-
nens indtægter og udgifter er fordelt. 

Kommunens borgere har høje indkomster, og 
det giver kommunen et højt beskatnings-
grundlag. Samtidig har kommunen et lavere 
udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Derfor 
er Rudersdal Kommune blandt de tre kommu-
ner i landet, der betaler mest i udligning til an-
dre kommuner. Det betyder også, at udligning 
er den største udgiftspost på budgettet. I figu-
ren er udgifterne til udligning fratrukket stats-
lige tilskud. 

 
Rudersdal Kommunes budgetforslag for 2022 
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Bortset fra udligning bruger kommunen flest 
penge på følgende områder: 
 

• Ældreområdet (hjemmehjælp og pleje-
centre mv.) 
 

• Undervisning (folkeskole og specialunder-
visning mv.) 
 

• Beskæftigelsesområdet (dagpenge, kon-
tanthjælp og førtidspension mv.). 

 

 

Anlægsinvesteringer 

Anlægsbudgettet udgør 172 mio. kr. i 2022 
og knap 700 mio. kr. i hele budgetperioden.  
 
Anlægsbudget i 2022 (procent) 

 

Renovering og ombygning af skoler og bør-
nehuse mv. tegner sig for over halvdelen af 
investeringerne i 2022. Herudover bruges en 
stor del af anlægsbudgettet på trafikforbed-

ringer, herunder cykelstier. Endvidere er der i 
2022 betydelige investeringer i idrætsfacilite-
ter, miljø- og klimaprojekter samt it-projekter. 
I budgetperioden er der desuden store inve-
steringer i plejeboliger og midlertidige pladser 
til ældre. 

Der er indregnet en negativ anlægspulje på 
10 mio. kr. årligt. Puljen er til senere udmønt-
ning, såfremt der bliver behov herfor af hen-
syn til kassebeholdningen og/eller overhol-
delse af den anlægsramme, kommunen se-
nere får tildelt.  

 

Kassebeholdning 

Kommunens kassebeholdning (den likvide 
beholdning) udgør omkring 130 mio. kr. ved 
udgangen af 2025. Målsætningen om en kas-
sebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved ud-
gangen af budgetperioden er dermed opfyldt.  
 
Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i 
løbet af budgetperioden. De viste tal for kas-
sebeholdningen er opgjort ved årets udgang, 
hvor beholdningen typisk er på det laveste ni-
veau. Den gennemsnitlige kassebeholdning 
for hele året ligger normalt på et væsentligt 
højere niveau. 
 

Det er afgørende, at der sker en styrkelse af 

kassebeholdningen. Kommunen bør have en 

solid kassebeholdning, som kan udgøre en 

stødpude i forhold til de udfordringer for øko-

nomien, som også må forventes i de kom-

mende år.  
 
Kassebeholdning (mio. kr.) 
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Økonomiaftale  

Hvert år indgår regeringen og Kommunernes 
Landsforening en aftale om kommunernes 
økonomi for det kommende år.  
 
Regeringen søger at styre den offentlige sek-
tors udgifter ved blandt andet at fastsætte en 
øvre grænse for, hvor mange penge kommu-
nerne må bruge på serviceudgifter og på an-
lægsudgifter (udgiftsloft). Hvis kommunernes 
budgetterede udgifter samlet set overstiger 
loftet, udløser det en sanktion i form af et la-
vere statsligt tilskud til kommunerne.  
 
Der er også en statslig sanktion, hvis de fakti-
ske serviceudgifter i regnskabet for 2022 
overskrider budgettet. Derfor er kommunerne 
nødt til at holde igen på udgifterne, også 
selvom der måtte være penge i kassen til 
flere investeringer og serviceforbedringer. 
 
Aftalen for 2022 indebærer blandt andet, at 
loftet over serviceudgifterne bliver løftet med 
1,4 mia. kr. fra 2021 til 2022. For Rudersdal 
Kommune svarer det til en stigning på om-
kring 13 mio. kr. Denne stigning skal blandt 
andet dække de merudgifter, der opstår som 
følge af befolkningsudviklingen, herunder 
særligt det stigende antal ældre borgere.   

 
Der er fastsat et loft på 19,9 mia. kr. for kom-
munernes anlægsudgifter i 2022. Det er en 
”normalisering” i forhold til det ekstraordinært 
høje anlægsniveau i 2021 og det annullerede 
anlægsloft i 2020.  

 
Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2022 

Kommunernes serviceramme løftes med 1,4 mia. 
kr. til 275,4 mia. kr. i 2022 
 
Rammen for kommunernes anlægsudgifter udgør 
19,9 mia. kr. i 2022 (1 mia. kr. finansieres af kom-
munernes likviditet). 
 
Den samlede kommunale indkomstskat må ikke 
stige. Der er afsat en tilskudsramme til skattened-
sættelser. 

 

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. 
 
Ifølge den seneste befolkningsprognose sti-
ger kommunens indbyggertal fra 57.000 ind-
byggere i 2021 til 57.750 indbyggere i 2025 
som følge af nyt boligbyggeri og den forud-
satte nettotilflytning til kommunen. Frem til 
2033 er der en yderligere stigning i indbyg-
gertallet til 58.800 indbyggere. 
 
Antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 
(indeks 2021=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 næsten 360.000 kr. 
pr. indbygger i 2021, hvilket er det næsthøje-
ste i landet. Som det fremgår af figuren, ligger 
kommunens beskatningsgrundlag noget hø-
jere end gennemsnittet for Region Hovedsta-
den og landsgennemsnittet (vandret linje).  
 
Beskatningsgrundlag i 2021 (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 2021.  
 
Serviceudgifterne i Rudersdal Kommune lig-
ger lidt over landsgennemsnittet og næsten 
på niveau med gennemsnittet for Region Ho-
vedstaden. Kommunen har forholdsvis 

mange ressourcestærke borgere, hvilket in-
debærer et mindre behov for udgifter på det 
sociale område. Til gengæld har kommunen 
en relativt høj andel ældre borgere og relativt 
mange børn i skolealderen, hvilket øger ud-
giftspresset sammenlignet med landsgen-
nemsnittet. 
 
Serviceudgifter i 2021 (kr. pr. indbygger) 

 
Målt i forhold til indbyggertallet havde Ru-
dersdal Kommune færre ansatte i administra-
tionen end lands- og regionsgennemsnittet i 
december 2020. 
 
Antal administrativt ansatte i december 
2020 (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 2020–2025 

 
 

I alt

2023 2024 2025 2022 - 2025

Budgetrammer - Drift (2022-priser) 3.389.511 3.443.220 3.437.465 3.419.009 3.396.596 3.404.072 11.869.257

Byplanudvalget -1.026 2.325 248 248 248 248 993

Miljø- og Teknikudvalget 136.711 140.210 126.531 126.414 125.919 125.919 504.782

Kultur- og Fritidsudvalget 144.673 141.396 141.385 141.123 140.829 140.759 564.097

Børne- og skoleudvalget 1.015.548 1.059.509 1.048.720 1.041.395 1.038.934 1.040.270 4.169.319

Social- og Sundhedsudvalget 1.371.943 1.205.782 1.231.240 1.233.168 1.234.748 1.240.603 4.939.759

Erhvervsudvalget 310.152 423.352 431.339 419.705 419.632 419.632 1.690.307

Økonomudvalget 411.510 468.246 458.003 456.957 436.285 436.641 1.787.886

DUT-aftale mm 2.400 2.600 1.800 1.000 1.000 6.400

Nedsparingspulje 20.000 20.000

Budgetrammer - Anlæg (2022-priser) 235.393 343.335 171.936 179.246 185.874 158.864 695.920

- Anlægsudgifter 276.732 349.491 204.576 209.246 195.874 183.864 793.560

- Tilretning ift. udmeldt anlægsramme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000

- Anlægsindtægter -41.339 -6.156 -22.640 -20.000 0 -15.000 -57.640

Pris- og lønstigninger 63.156 136.987 213.358 413.501

-Udgifter 79.269 172.324 268.365 519.958

-Indtægter -16.114 -35.337 -55.007 -106.457

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.624.904 3.786.555 3.609.401 3.661.411 3.719.457 3.776.295 12.978.678

Renter - Netto -2.555 -7.053 -7.698 -8.280 -8.443 -8.443 -32.864

Balanceforskydninger - Netto -60.342 80.084 1.197 222 222 222 1.863

Afdrag på lån 60.455 72.408 77.252 57.968 59.345 59.345 253.910

Låneoptagelse -91.437 -288.811 -46.915 -22.162 -13.153 -13.153 -95.383

Tilskud og udligning 1.346.949 1.319.153 1.503.270 1.533.049 1.619.967 1.691.381 6.347.669

- Udligning og generelle tilskud 1.527.192 1.387.934 1.583.570 1.564.774 1.627.995 1.698.817 6.475.158

- Efterreguleringer - Covid19 -12.000 -28.000 0 0 0 -28.000

- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 7.884 2.112 2.628 2.673 2.754 2.784 10.839

- Kommunale bidrag til regionerne 6.324 6.411 6.566 6.695 6.849 6.992 27.102

- Særlige tilskud -195.360 -66.304 -90.494 -42.093 -18.631 -18.212 -169.430

- Refusion af købsmoms 909 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Skatter -4.931.348 -4.860.158 -5.197.416 -5.235.140 -5.389.497 -5.548.954 -21.371.007

- Kommunal indkomstskat -3.979.473 -3.929.809 -4.139.457 -4.207.622 -4.338.784 -4.468.163 -17.154.026

- Selskabsskat -171.193 -115.129 -207.264 -155.317 -156.404 -163.755 -682.740

- Anden skat på visse indkomster -15.999 -18.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -136.000

- Grundskyld -718.104 -750.616 -769.138 -790.644 -812.752 -835.479 -3.208.012

- Dækningsafgifter -46.578 -46.604 -47.557 -47.557 -47.557 -47.557 -190.229

Renter og Finansiering (Lø bende priser) -3.678.278 -3.684.376 -3.670.310 -3.674.343 -3.731.559 -3.819.602 -14.895.812

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -60.908 -12.931 -12.101 -43.307 -129.248

Likvid beholdning ultimo årene -19.152 1.636 62.545 75.476 87.578 130.885

Status for servicerammen

2023 2024 2025

Servicerammeudgifter 2.786.760 2.779.934 2.757.576 2.765.053

Serviceamme 2.789.058

Rummelighed i servicerammen 2.298

Budget 

2022

Budgetoverslagsår

Budgetoverslagsår
Serviceramme

Regnskab 

2020

Korrigeret 

budget 2021

Budget 

2022
kr.1.000



 

 

 

 

 

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 15 eller e-mail: 

 

oekonomi@rudersdal.dk. 

 

 

Sag nr. 14/16360 

http://www.rudersdal.dk/budget
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