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Budget 2022 
 

 
Budgettet for 2022 blev vedtaget af 19 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer den 13. 
oktober 2021. 
 
Kommunen budgetterer med samlede skatteindtægter på 5,2 mia. kr. i 2022. Heraf bliver 3,4 
mia. kr. anvendt på driftsudgifter (den løbende service mv. til borgerne) og 0,2 mia. kr. på an-
lægsinvesteringer (nybyggeri og renoveringer mv.). Det resterende beløb anvendes primært 
til udligning til andre kommuner. 
 
Drifts- og anlægsudgifterne bliver fastlagt med udgangspunkt i udgifterne i det foregående år 
tillagt pris- og lønstigninger samt de økonomiske virkninger af kommunalbestyrelsens vedta-
gelser i det seneste år. Hvor det er relevant, bliver budgettet reguleret som følge af ændrin-
ger i befolkningsudviklingen og eventuelle tekniske korrektioner. Endvidere indregnes nye 
initiativer blandt andet som følge af den indgåede aftale om budgettet for de kommende fire 
år. En række af de nye initiativer er omtalt nedenfor.    
 
Skatteprocenten er fastholdt på 23,09 og grundskyldspromillen på 22,93 i 2022.  
 
På mødet den 29. september 2021 besluttede kommunalbestyrelsen følgende nye økonomi-
ske målsætninger: 
 

• Kassebeholdningen ved udgangen af året skal mindst udgøre 0 mio. kr. i budgetåret 
(2022) og mindst 25, 50 og 125 mio. kr. i de tre følgende år (overslagsår) 
 

• Den gennemsnitlige kassebeholdning skal mindst udgøre 150 mio. kr. i det sidste over-
slagsår (2025) 

 

• Der skal være et driftsoverskud (strukturelt overskud) på mindst 175 mio. kr. i det sid-
ste overslagsår (2025)  

 
Det vedtagne budget overholder disse målsætninger, ligesom serviceudgifterne holder sig 
inden for Rudersdal Kommunes beregnede andel af kommunernes samlede ramme for 
2022.   
 
Tallene i figuren viser de gennemsnitlige budgetbeløb pr. borger i kommunen i 2022.  
 

Nye børnehuse og flere pædagoger 

Der var en usædvanlig stor tilflytning af børnefamilier til Rudersdal Kommune i 2020. Der til-
flyttede næsten 150 flere 0-3 årige fra andre kommuner end gennemsnittet for de foregående 
fem år. Stigningen i antallet af småbørn er fortsat i 2021, og det sætter kommunens pas-
ningstilbud under pres. 
 
Derfor er der afsat budget til et nyt børnehus på Ravnsnæsvej (Sjælsøhallen) og et nyt bør-
nehus i tilknytning til Trørødskolen samt en udvidelse af børnehuset Gøngehuset i nye byg-
ninger. Endvidere har budgettet til renovering af eksisterende børnehuse fået et løft. Der bli-
ver desuden brugt flere penge på at forbedre ansættelsesvilkårene for pædagoger og på at 
fremrykke den fulde indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.    
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Nye og styrkede læringsmiljøer på skolerne 

Der er igangsat et arbejde med at udforme en langsigtet plan for renovering og udvikling af 
skolernes fysiske rammer (Masterplan). Planen skal udgøre beslutningsgrundlaget for bedre 
læringsmiljøer på skolerne og styrkelse af udskolingen.   
 
Der er samlet afsat omkring 90 mio. kr. til renovering og udvikling af de fremtidige læringsmil-
jøer på skolerne i 2022-2024 og til samling af udskolingen. 
 

Styrket dialog og flere aktiviteter til børn og unge 

Der er afsat 1 mio. kr. til at styrke dialogen mellem sårbare børn og unges forældre og de 
fagprofessionelle med henblik på, at det enkelte barn får det tilbud, der styrker barnet bedst.   
 
I budgetperioden er der også afsat 1,2 mio. kr. i yderligere støtte til børn og unges fritidsakti-
viteter og det frivillige sociale arbejde, som udmøntes gennem Folkeoplysningsudvalget. 
 

Forbedringer på Hegnsgården 

Der skal etableres et nyt kompetencecenter på Hegnsgården, som skal være kendt for en 
høj kvalitet i genoptræningstilbuddene og tidssvarende midlertidige boliger.  
 
De midlertidige pladser på Hegnsgården bliver renoveret for 35 mio. kr. i løbet af de kom-
mende fire år, og der er afsat 1 mio. kr. i 2022, så stuerne kan få en opfriskning. Endvidere 
er der afsat 2 mio. kr. i både 2022 og 2023 til at styrke bemandingen på Hegnsgården. 
 

Bedre idrætsfaciliteter 

Indsatsen for at opgradere kommunens idrætsfaciliteter fortsætter med øget styrke i de kom-
mende år. Der bliver gennemført en forundersøgelse af mulighederne for ekstra halkapacitet 
ved Rudegaard i 2022, og der er i 2025 både afsat 10 mio. kr. til ny halkapacitet ved Rude-
gaard og 30 mio. kr. til en ny idrætshal i Holteområdet, hvor der er et tydeligt behov for yderli-
gere kapacitet. Desuden er der afsat 2 mio. kr. i 2022, så Skovlyskolens idrætslænge kan 
holdes i forsvarlig drift.  
 
Renoveringen af Trørødskolens svømmehal er fremrykket, så den kan være afsluttet i 2022. 
Herudover er der i budgetperioden afsat 8 mio. kr. til at dedikere Søndervangshallen til gym-
nastikken og et tilsvarende beløb til indendørs renovering af idrætsbygninger samt 4 mio. kr. 
til renovering af sportsgulve i idrætshaller. Endvidere er der blandt andet afsat 2 mio. kr. til at 
understøtte etableringen af nye padelbaner.  
 

Flere og mere varierede boligtilbud 

Der er afsat budget til 75 flere plejeboliger, som skal stå klar i 2025.  
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Herudover skal de ældre have en bredere vifte med boligtilbud, f.eks. seniorboliger og bolig-
fællesskaber. Der skal også ses på mulighederne for at skabe nye boligtilbud for de unge. 
Der er samlet afsat 5 mio. kr. til udvikling af nye boligtilbud i 2022 og 2023.  
 
Der er afsat et tilsvarende beløb i grundkapital, som skal understøtte udviklingen af eksiste-
rende almene boliger. 
  

Inddragelse og tilgængelighed 

Rudersdal Kommune er nået langt med at finde nye veje til at styrke borgerinddragelsen. For 
at fastholde fokus på fortsat udvikling af borgerinddragelsen er der afsat en pulje på 1 mio. 
kr. Puljen kan søges af borgere, der vil igangsætte lokale initiativer, der kan gøre Rudersdal 
Kommune mere bæredygtig. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at handicappede skal have ordentlige adgangsmuligheder til 
rådhuset. Derfor er der afsat en pulje på 2 mio. kr. til at styrke tilgængeligheden til den fre-
dede bygning. 
 
Ordningen med en borgerrådgiver bliver forlænget, så den først udløber med udgangen af 
2022. Dermed bliver der et bedre grundlag for evaluering af ordningen. 
 

Omfattende anlægsbudget  

De samlede anlægsudgifter udgør 0,8 mia. kr. i 2022-2025, hvilket er et højt niveau sammen-
lignet med tidligere år.  
 
Udover de nævnte investeringer bliver der brugt store beløb på cykelstier og andre trafikfor-
bedringer. Endvidere er der afsat budget til forbedringer af legepladser, parker og naturområ-
der. Der er også omfattende investeringer i energibesparende projekter, bedre vandmiljø, kli-
masikring og kloakrenoveringer. Derudover er der blandt andet afsat 5 mio. kr. til udvikling af 
Holte Bibliotek som en del af udviklingen af hele Holte Midtpunkt. 
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Budgetoversigt for Rudersdal Kommune 2020-2025  

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Skatteindtægter 4.931 4.860 5.197 5.235 5.389 5.549 

Driftsudgifter (2022-priser) 
3.390  3.442  3.444  3.410  3.399  3.406  

Anlægsudgifter (2022-priser) 
235 344 179 213 156 146 

Pris- og lønstigninger 
    63 137 213 

Drifts- og anlægsudgifter, løbende priser 3.625  3.786  3.623 3.686 3.692  3.766  

Nettoudgifter til tilskud og udligning 1.347 1.319 1.503 1.533 1.620 1.691 

Andre poster, nettoudgifter -94 -143 31 26 34 41 

Forøgelse af kassebeholdningen   40  -10  44  50  

Kassebeholdning ultimo året -19  1  42  31  75  126  

Beløbene for 2021 viser det korrigerede budget (det oprindelige budget tillagt besluttede overførsler 

og tillægsbevillinger). Kassebeholdningen er erfaringsmæssigt betydeligt lavere ved årets udgang 

end den gennemsnitlige kassebeholdning for hele året. Summer kan være påvirkede af afrundinger.    

 
 

Med venlig hilsen 

Kommunalbestyrelsen 
 

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. 
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