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Formålet med dette notat er at beskrive udgangspunktet og rammebetingelserne for budgetforslaget 
samt de strategiske overvejelser, der ligger bag direktionens budgetforslag i forhold til at bevare balan-
cen i kommunens økonomi på kort og langt sigt. 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 

Den demografiske udvikling og de fortsatte krav om nulvækst i de offentlige budgetter kommer også 
fremover til at stille krav til kommunernes ydelser. Samtidig bevæger efterspørgslen efter kommunale 
serviceydelser sig kun i én retning, nemlig opad. Det skærpede krydspres mellem stigende forventninger 
og færre ressourcer, og den kun stigende efterspørgsel efter kommunale serviceydelser, gør det nød-
vendigt at kommunerne leverer ”mere for mindre”. 
 
Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nytænke og innovere opgaveløsningen. Med afsat i de økono-
miske udfordringer fra 2016 igangsatte Direktionen i efteråret 2015 en innovations- og effektiviserings-
proces, hvor samtlige ledere og et større antal ansatte har været involveret. I løbet af denne proces er 
der udarbejdet et Handlekatalog indeholdende mulige omprioriteringer/effektiviseringer/besparelser. 
Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet på budgettemadagen den 15. juni 2015, og har indgået i 
budgetforberedelsen.  
 

Aftale om kommunernes økonomi i 2016 

Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2016. Aftalen, 
der er meget kortfattet, blev på grund af folketingsvalget og dannelse af ny regering indgået en måned 
senere end aftalen for 2015. 

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2016: 

• Der indføres et såkaldt omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 
2016 til 2019, der reducerer rammen for serviceudgifter. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2016. Re-
geringen har forpligtet sig til, at omprioriteringsbidraget skal gælde hele den offentlige sektor og 
ikke blot kommunerne i de næste fire år. 

• Der tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære ser-
viceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. 

• Kommunerne får et ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. 
kr. som grundtilskud til alle kommuner, mens 2 mia. kr. fordeles på grundlag af økonomiske vil-
kår. Solrød modtager kun grundtilskud. 

• Der udmøntes 125 mio. kr. til investeringer og 200 mio. kr. til integrationstilskud i forbindelse 
med modtagelse af flygtninge i 2016. 

• Ifølge aftalen udgør kommunernes investeringer 16,6 mia. kr. i 2016. Dette er 0,9 mia. kr. lavere 
end de aftalte investeringer i 2015.  

• Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden (via bloktilskuddet) til løft af de fysiske rammer i fol-
keskole, daginstitutioner og på ældreområdet. 

• Der afsættes en tilskudspulje på 200 mio. kr. til kommuner, der sænker skatten – svarende til 
rammen for skattestigninger. 

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der i efteråret 2015 tages en ny drøftelse om en række kon-
krete elementer, herunder hvordan der kan gennemføres markante regelforenklinger, som giver kommu-
nerne bedre mulighed for at styre og prioritere lokalt. Det gælder blandt andet en liberalisering af planlo-
ven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen.  
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Serviceudgiftsrammen for 2016  

Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme 
for 2015. Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner som følger af de politiske for-
handlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi 2016. 

Servicerammen for 2016 udgør 237,4 mia. kr. inkl. den såkaldte ældremilliard, der hidtil er fordelt via en 
særlig ældrenøgle og efter ansøgning. Fra 2016 og frem lægges finansieringen i bloktilskuddet. Dette 
håndteres ved at øge servicerammen med 1 mia. kr. Solrød Kommunes andel på 3,48 mio. kr. er indar-
bejdet i budgetforslag 2016-2019.  

KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2016, der ikke er bindende for den enkelte kommune. 
KL har beregnet det tekniske servicemåltal i 2016 for Solrød Kommune til 861,3 mio. kr. Serviceudgifter-
ne i Direktionens budgetforslag udgør 848,6 mio. kr. inkl. 1% i budgetsikkerhedspuljen (8,4 mio. kr.), 
hvilket er 12,7 mio. kr. under det beregnede servicemåltal. Dette skyldes primært de indarbejdede forslag 
fra handlekataloget.  

 

Anlægsrammen for 2016  

Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. i 
2016, hvilket er 0,9 mia. kr. lavere end i 2015. Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på 
det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger.  

Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbe-
hovet er bestemt af en række lokale forhold og varierer betydeligt over tid. Større anlægsprojekter kom-
mer typisk i ryk og gennemsnitlige normtal på et givet tidspunkt vil derfor ikke udtrykke behovet for den 
enkelte kommune. Ligeledes vil en fordeling efter befolkningstal ikke i sig selv udtrykke kommunens an-
lægsbehov. 

Fordelingen af anlægsrammen vil ske i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor det individuelle be-
hov bliver bragt i overensstemmelse med de samlede rammer. Direktionen har som sigtepunkt taget ud-
gangspunkt i den befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, hvilket svarer til 63 mio. kr. Der er i 
budgetforslaget for 2016 en bruttoanlægsudgift på 71,1 mio. kr., heraf 29,5 mio. kr. til byggemodnings-
udgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. 

 

Lånepuljer 

For 2016 er der afsat følgende lånepuljer: 

• 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempel-
vis på borgernære områder) 

• 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale 

• 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 

• 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter 

Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation på 29,5 mio. kr. fra 
puljen på 600 mio. kr. målrettet små kommuner til finansiering af skoleudbygningsplanen på Munkekær-
skolen og Havdrup skole. Lånefinansieringen er ikke indregnet i Direktionens budgetforslag. Dette sker 
først, når der er modtaget svar fra ministeriet, hvilket forventes at ske ved udgangen af august 2015.  
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Særtilskud 

For 2016 er der følgende særtilskud: 

• Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Puljen er udgør 300 mio.kr.  

• Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Samtli-
ge kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen med 0,05% af beskatningsgrundlaget. Pul-
jen er på 210,4 mio.kr., hvoraf Furesø kommune ydes et tilskud på 68,7 mio. kr. Den resterende 
pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Eventuelle uudnyttede midler tilbageføres til kommu-
nerne i hovedstadsområdet.  

• Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen – typisk i større byer - har en høj andel af 
borgere med sociale problemer. Puljen udgør 419,9 mio. kr., hvoraf kommunerne i hovedstads-
området bidraget til puljen med 0,03% af beskatningsgrundlaget, hvilket svarer til 126,2 mio. kr. 
Puljen er oprettet i forbindelse med justeringen af udligningssystemet og har til formål at styrke 
kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats overfor de sociale problemer 
i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale proble-
mer. 

Ved vurdering af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt på bl.a. demografiske udfordringer, aktuelle 
økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsomkost-
ningerne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. 

Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud til kommuner i hovedstads-
området. 

 

Budgetlovens krav om budgetbalance 

Der er krav om positiv budgetbalance i Budgetloven. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal 
være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højt udgiftsniveau ved 
et likviditetsforbrug eller lignende.  

Beregningen af budgetbalancen er forholdsvis simpel. Indtægtssiden bestående af skatter, tilskud og ud-
ligning fratrukket udgiftssiden bestående af skattefinansierede driftsudgifter og renter, og resultatet er lig 
med resultat af ordinær driftsvirksomhed, hvilket svarer til budgetbalancen. For at overholde budgetloven 
skal beregningen have et negativt fortegn (flere indtægter end udgifter) eller være 0 kr. Det fremgår af §3 
i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og 
de flerårige budgetoverslag skal være balance mellem indtægter og udgifter dvs. der må ikke være un-
derskud på budgetbalancen i de 4 budgetår. 

Overholdelse af kravet i budgetloven om en budgetbalance = 0 giver imidlertid ikke en bæredygtig øko-
nomi, idet der så vil mangle finansiering af afdrag på lån, skattefinansierede anlæg, finansforskydninger 
og en eventuel tilbagebetaling til det brugerfinansierede område (i Solrød affaldsområdet). 

Byrådet har i økonomisk politik fastsat måltallet for budgetbalancen (resultat af ordinær drift) i de enkelte 
år til udgiften til afdrag på lån tillagt 25 mio. kr. til skattefinansieret anlæg, hvilket svarer til et mål om et 
overskud på 39-41 mio. kr. i 2016-2019.  

Det politisk fastsatte måltal er ikke overholdt i Direktionens budgetforslag, men budgetloven er overholdt i 
2016 og 2017, hvor der er et overskud på 34,2 mio. kr. i 2016, der falder til et overskud på 18,6 mio. kr. i 
2017. I 2018 og 2019 er der underskud, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetloven.  

Der gennemføres en ændring af tilskuds- og udligningsordningerne fra 2018, hvilket giver usikkerhed i 
forhold til økonomien, idet en ændring af udligningssystemet kan medføre en forbedring eller forværring 
af den økonomiske situation.  

Dette ændrer dog ikke på, at der skal indarbejdes effektiviseringspuljer i budgetforslaget i 2018 og 2019 
inden budgettet vedtages ved 2. behandlingen den 5. oktober 2015.  
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Direktionens budgetforslag for 2016-2019 

I lyset af det faldende overskud på budgetbalancen i budget 2015-2018 vedtog Byrådet ved 2. behand-
lingen af budgettet, at administrationen skulle udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke 
til at øge overskuddet fra budgetbalancen i perioden fra 2016 og fremover. 

Dette havde baggrund i følgende økonomisk balance i budget 2015-2018: 

Tabel 1 – Økonomisk balance i budget 2015-2018 (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetbalance *) -24,0 -21,2 -12,9 -3,7 

Afdrag på lån 12,4 13,1 13,7 14,4 

Finansielt råderum *) -11,6 -8,2 0,8 10,7 

*) – Foran beløb = overskud 

Byrådet blev på budgettemadagen den 15. juni 2015 præsenteret for et handlekatalog, der har været til-
gængelig for byrådets medlemmer på sol-nettet. 

I det følgende vil blive gennemgået de væsentligste ændringer i budgettet siden budgetvedtagelsen i ok-
tober 2015.  

 

Tilpasning af indtægter 

Social- og indenrigsministeriet har den 13. juli 2015 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
samt tilskud og udligning for 2016. I budgetforslaget er dette anvendt som grundlag i 2016. Beregning af 
skatteindtægter, tilskud og udligning i 2017, 2018 og 2019 er sket ved hjælp af KL’s tilskuds- og skatte-
prognose og baserer sig blandt andet på de forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen og KL’s 
seneste skøn over udviklingen i kommunernes samlede skattegrundlag m.v. Solrød Kommune er netto-
bidragsyder til den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er blandt andet, at kommunens bereg-
nede skatteindtægter væsentligt overstiger kommunens beregnede udgiftsbehov.  

Der er følgende ændringer i forhold til budget 2015-2018. 

Tabel 2 – Skatter (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 -1.147,8 -1.184,7 -1.217,7 -1.217,7 

Budgetforslag 2016-2019 -1.142,9 -1.221,7 -1.262,1 -1.306,2 

Forskel 4,9 -36,9 -44,4 -88,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra kommuneskat på 6,2 mio. kr., en merind-
tægt fra selskabskat på 0,9 mio. kr., merindtægt fra ejendomsskatter på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt 
fra dækningsafgift af offentlige ejendomme på 0,1 mio. kr.  
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Tabel 3 – Udligning (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 98,8 104,3 108,3 108,3 

Budgetforslag 2016-2019 82,0 128,7 145,3 163,1 

Forskel -16,8 24,4 37,1 54,8 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreudgiften i 2016 er fordelt med en mindreudgift til kommunal udligning på 17,2 mio. kr. og en mer-
udgift til bidrag til udligningsordning vedr. udlændinge på 0,4 mio. kr.  

Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vil der 
ske følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet fra 2016: 

• En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. 

• En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. 

• En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for til-
skud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennem-
snittet. 

Derudover etableres en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners be-
regnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt 
et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 
2017. 

Endelig er en del af det forhøjede beløb for 2016 i særtilskudspuljen jf. udligningslovens §16 reserveret til 
særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet eller over-
gangsordninger indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61% af forskellen mellem beregnet 
udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2016 er der 88 kommuner, der har strukturelt underskud 
og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Fu-
resø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. 

Solrød gik i 2012 fra at have strukturelt overskud i 2007-2011 til at have strukturelt underskud. Solrød 
havde fortsat underskud i 2013. Fra 2014 har Solrød igen et strukturelt overskud og har i 2016 et struktu-
relt overskud på 811 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til landsudligning på 10,524 mio. kr. 
inkl. korrektion for overudligning. 

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområ-
det. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, 
at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle 
kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27% af for-
skellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 2,8 mia. 
kr.  

Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 17 kommuner har strukturelt overskud 
og 17 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i hoved-
stadsudligningen. I 2016 er det strukturelle overskud pr. indbygger opgjort til 8.013 kr., hvilket svarer til 
en betaling på 48,996 mio. kr. inkl. overudligning. 
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Tabel 4 – Tilskud (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 -69,5 -69,6 -69,2 -69,2 

Budgetforslag 2016-2019 -64,5 -62,0 -49,8 -40,1 

Forskel 5,0 7,6 19,4 29,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra statstilskud på 18,5 mio. kr., en merindtægt 
fra udligning vedr. selskabsskat på 0,1 mio. kr., en merindtægt fra tilskud fra udligningsordningen vedr. 
udlændinge på 0,5 mio. kr., ekstraordinært balancetilskud på 5,7 mio. kr. og midlertidig kompensation 
vedr. refusionsomlægningen på 7,2 mio. kr.  

Den store mindreindtægt fra statstilskud skyldes, at en stadig større andel af den samlede bloktilskuds-
pulje bliver anvendt til at finansiere landsudligningen m.m. Jf. nedenstående tabel anvendes ca. 88,6% af 
statstilskuddet til dette.  

Fordeling af statstilskud 2016 Samlet pulje Solrød modtager 

  Mio. kr. %-andel Mio. kr. %-andel 

Bloktilskudspulje iflg. Finansudvalgets aktstykke    65.597,5    28,452 0,043% 

Anvendes til:         

Tilskud vedr. landsudligning     51.952,4  79,2% 0,000   

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud       5.808,4  8,9% 0,000   

Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af bor-
gere med sociale problemer          293,7  0,4% 0,000   

Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemførte skat-
tenedsættelse for 2013             40,7  0,1% 0,000   

Statstilskud til fordeling efter indbyggertal       7.502,3  11,4% 28,452 0,379% 

(heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter)       3.000,0  4,6% 11,376 0,379% 

KL har beregnet Solrød kommunes andel af bloktilskudspuljen til 0,348%. I denne beregning er der ikke 
fuldt ud taget højde for ovennævnte problematik. Det er denne nøgle, der anvendes, når det beregnes, 
hvilket beløb Solrød Kommune får tilført eller fratrukket i statstilskuddet som følge af lovændringer. 

I takt med at der tages 1% ud af servicerammen til omprioriteringsbidrag vil overskuddet i den kommuna-
le økonomi stige, idet skatteindtægterne forudsættes at stige med indkomstudviklingen dvs. mere end 
udgifterne. Dette betyder at balancetilskuddet, der modregnes i bloktilskudspuljen som følge af overskud 
i den kommunale økonomi, vil blive større og større, hvilket igen betyder, at bloktilskudspuljen vil falde i 
de kommende år med deraf følgende lavere indtægter fra statstilskud. En udvikling, der vil blive forstær-
ket, hvis underskuddet i landsudligningen fortsætter med at stige. Dette er årsagen til faldet i tilskuddet i 
overslagsårene. 
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Tabel 5 – Beskæftigelsestilskud (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 -43,2 -43,2 -43,2 -43,2 

Budgetforslag 2016-2019 -46,7 -46,7 -46,7 -46,7 

Forskel -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Som følge af refusionsomlægningen vil udgifterne til de forsikrede ledige bliver højere i kommunerne, 
idet disse udgifter vil overgå til de samme refusionsregler som de øvrige overførselsudgifter på beskæfti-
gelsesområdet.  

 

Tabel 6 – Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 -7,3 -3,7 0,0 0,0 

Budgetforslag 2016-2019 -7,3 -3,7 0,0 0,0 

Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Byrådet satte i budget 2014 skatteprocenten ned med 0,2 pct. til 24,6 pct., grundskyldspromillen for øvri-
ge ejendomme ned med 1,07 promille til 21,17 promille, og grundskyldspromillen for produktionsjord fra 
7,2 promille til 6,37 promille. Solrød får et tilskud til provenutabet på 75% i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 
25% i 2017. Tilskuddet er fastsat ud fra provenutabet i 2014 og bliver ikke prisfremskrevet. 

Hvis Byrådet i 2016 og 2017 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil 
heller ikke i en periode på 5 år fra 2014 til 2018 være omfattet af den såkaldte ”frit lejde” bestemmelse, 
som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindel-
se med en skattestigning. 

Skattenedsættelsen medfører følgende mindreindtægt fra skatter i 2016-2019: 

Tabel 7 – Provenutab ved skattenedsættelse i 2014 (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse:     

- Kommuneskat 8,0 8,7 9,0 9,3 

- Grundskyld 7,3 7,4 7,6 7,7 

Mindreindtægt i alt 15,3 16,1 16,6 17,0 

Tilskud til skattenedsættelse 7,3 3,7 0 0 

Provenutab i alt 8,0 12,4 16,6 17,0 
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Samlet set har der været følgende ændring i indtægter i 2016-2019: 

Tabel 8 – Samlet ændring i indtægter (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 -1.169,0 -1.197,0 -1.221,8 -1.221,8 

Budgetforslag 2016-2019 -1.179,4 -1.205,3 -1.213,3 -1.229,9 

Forskel -10,4 -8,4 8,5 -8,1 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Tilpasning af udgifter 

Budgetforslag 2016-2019 tager udgangspunkt i KL’s pris- og lønskøn og konsekvenser af byrådsbeslut-
ninger siden budgetvedtagelsen. Endvidere er der sket tilpasning af demografiberegninger m.m. til be-
folkningsprognose 2015.  

I Mål og Økonomi 2016-2019 er der i tabel 2 under hvert politikområde en tabel, der viser udviklingen i 
udgifterne på politikområdet. Der er en specifikation af de indarbejdede budgetændringer i budgetmap-
pen efter Mål og Økonomi.  

Der er følgende ændringer i udgifter efter fremskrivning af budgettet til 16-priser. 

 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Tabel 9 – Serviceudgifter indenfor servicerammen (mio. kr.) 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 i 16-priser 859,4  870,6  879,5  879,5  

Opjustering af budgetgrundlag 32,0  32,8  32,5  33,9  

Nedjustering af budgetgrundlag -22,0  -19,8  -23,0  -19,7  

Budgetforslag 2016-2019 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

869,4  883,6  889,0  893,7  

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

De væsentligste opjusteringer af budgetgrundlaget er flere medarbejdere til integrationsområdet, midler-
tidige boliger til flygtninge, større energiudgifter bl.a. som følge af forudsat besparelse fra energibespa-
rende projekter ikke kan realiseres i forventet omfang, større efterspørgsel efter SFO og SFO2, flere ele-
ver i folkeskolen, Medieguide, der er finansieret af ungdomsskolens ØD-overskud i 2015 samt merudgif-
ter til det specialiserede børneområde, der blev indregnet i budget 2015 ved budgetopfølgningen pr. 31. 
marts 2015, der ligeledes give merudgifter i 2016-2019. Endvidere vil ældremilliarden, der hidtil er fordelt 
via en særlig ældrenøgle og efter ansøgning, der fra 2016 indgår i bloktilskuddet være en opjustering af 
budgetgrundlaget, da ældremilliarden tidligere er indgået som en nettoudgift på 0 kr.  

De væsentligste nedjusteringer i budgetgrundlaget er større besparelse end forudsat på busdrift (Movia), 
justering af budget til arbejdsskade efter aktuarrapport fra Willis, DUT-regulering på beredskab, færre 
årspladser i daginstitutioner og dagplejen, nedjustering af demografi på ældreområdet samt færre sund-
hedselever. 
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Serviceudgifter udenfor servicerammen 

Tabel 10 – Serviceudgifter udenfor servicerammen (mio. kr.) 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 i 16-priser 65,1  67,0  68,8  68,8  

Opjustering af budgetgrundlag 3,0  3,9  3,5  4,8  

Nedjustering af budgetgrundlag -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  

Budgetforslag 2016-2019 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

67,6  70,4  71,8  73,2  

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Opjustering af budgetgrundlaget er forventning om merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
mens nedjustering af budgetgrundlag er merindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende 
særlig dyre enkeltsager og justering af budget til ældreboliger på Christians Have. 

 

Overførselsudgifter 

Tabel 11 – Overførselsudgifter (mio. kr.) 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 i 16-priser 207,2  207,9  207,9  207,9  

Opjustering af budgetgrundlag 44,9  46,4  46,4  46,4  

Nedjustering af budgetgrundlag -16,9  -15,1  -15,1  -15,1  

Budgetforslag 2016-2019 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

235,2  239,3  239,3  239,3  

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

De væsentligste opjusteringer er refusionsomlægningen, der udgør 18,2 mio. kr. Endvidere er der opju-
steringer vedr. sygedagpenge, integrationsydelser, integrationsindsats, kontanthjælp, beskæftigelsesind-
sats, særlig tilrettelagt undervisning (STU) og boligydelse/boligsikring. 

De væsentligste nedjusteringer af budgetgrundlaget er på forsikrede ledige, ressourceforløb, hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og 
hjemmetræning. 

1. januar 2015 blev en større reform af beskæftigelsesindsatsen skudt i gang. Dele af reformen er allere-
de implementeret, mens andre dele implementeres løbende fra 1. januar 2016 til 2017. Reformens ho-
vedelementer er, 

1. En individuel og tidlig indsats, herunder: 
• Et intensiveret kontaktforløb, hvor den lediges A-kasse og jobcenteret samarbejder om 

at lave en personlig jobplan der passer til den enkelte lediges profil 
• Der gøres op med gentagen aktivering og alle ledige får ret og pligt til ét målrettet aktivt 

tilbud, tidligere end før reformen 
• Der fokuseres på virksomhedsrettede tilbud, således at driftsrefusionen vedrørende vej-

ledning og opkvalificeringstilbud, som ikke er ordinær uddannelse bortfalder. 
2. Mulighed for et reelt uddannelsesløft, herunder: 

• Der afsættes en række puljemidler, som en ramme kommunerne kan anvende til at give 
de ledige jobrettede uddannelsesløft  

3. Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed, herunder: 
• Oprettelse af Joblog som den ledige selv registrerer jobsøgningsaktiviteter i 
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• Samtaler bookes af den ledige selv og den ledige melder sig selv til jobsøgningsaktivite-
ter 

4. Fokus på virksomhedsservice og jobformidling, herunder: 
• Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner, så virksomheder hurtigt og ef-

fektivt kan få hjælp til at rekruttere 
5. Bedre brug af løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation 

6. Særlig indsats mod langtidsledighed, hvor der bl.a. gennemføres et udviklingsarbejde med fokus 
på indhold i den effektfulde indsats for ledige i risikogruppen 

7. Der afsættes midler til kompetenceudvikling af jobkonsulenter- og der udvikles et landsdækken-
de afklaringsværktøj der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en individuelt tilpasset og 
effektiv indsats til den enkelte ledige, ud fra dennes jobprofil 

8. Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler, herunder 
• Administrationen af voksenlærlingeordningen digitaliseres 

9. Bedre organisering og partsinddragelse, herunder 
• Der oprettes nye regionale beskæftigelsesråd, der erstatter de nuværende kommunale 

beskæftigelsesråd 
10. Afskaffelse af G-dage for ansættelser under 3 måneder 

11. Reform af refusionssystemet fra 1. januar 2016. Hidtil har statsrefusionssatsen på kommunernes 
udgifter til overførselsindkomster ved ledighed, sociale pensioner mv. bl.a. været afhængig af om 
den ledige har været i et aktivt tilbud og/eller afhængigt af hvilken type overførselsindkomst der 
var tale om. Fra 1. januar 2016 bliver refusionssystemet forenklet, således at statsrefusion ude-
lukkende afhænger af den enkelte lediges samlede sammenhængende varighed på offentlig for-
sørgelse. De nye statsrefusionssatser ses i tabellen nedenfor: 

 

Samlet varighed på offentlig forsørgelse Refusionssats (medfinansieringssats)  

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27-52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 

Reformen skulle gerne bidrage til at der kommer større fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatser-
ne, end på hvilke redskaber og processer der anvendes overfor den enkelte ledige. 

 

Pulje til pris- og lønregulering 

Tabel 12 – Pulje til pris- og lønregulering (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 i 16-priser -   22,9  45,6  68,6  

Opjustering af budgetgrundlag   1,8  3,6  5,5  

Nedjustering af budgetgrundlag   -0,8  -1,7  -2,4  

Budgetforslag 2016-2019 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

-   23,9  47,5  71,7  

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Reservation til forventede pris- og lønændringer i 2017, 2018 og 2019, der er beregnet efter KL’s pris- og 
lønskøn fra juli 2015. 
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Skattefinansieret drift 

Den samlede ændring i skattefinansieret drift kan opgøres således: 

Tabel 13 – Skattefinansieret drift i alt (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 i 16-priser 1.131,8  1.168,4  1.201,8  1.224,8  

Opjustering af budgetgrundlag 79,8  85,0  86,0  90,7  

Nedjustering af budgetgrundlag -39,4  -36,2  -40,3  -37,7  

Budgetforslag 2016-2019 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

1.172,2  1.217,2  1.247,6  1.277,8  

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Renter 

Tabel 14 – Renter (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 4,4 4,0 3,5 3,5 

Budgetforslag 2016-2019 3,8 3,5 3,1 3,2 

Forskel -0,6 -0,5 -0,5 -0,3 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merindtægten i 2016 er fordelt med en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra andel af provenu for salg af tidlige-
re KMD-ejendomme, en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra garantiprovision af kommunegarantier til Solrød 
Fjernvarme og Solrød Biogas og en merudgift på 0,2 mio. kr. til renter af lån, som følge af lån til køb af 
boliger til flygtninge og energibesparende projekter i 2015. 

 

Afdrag på lån 

Tabel 15 – Afdrag på lån (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 2015-2018 13,1 13,7 14,4 14,4 

Budgetforslag 2016-2019 13,6 14,4 15,1 15,8 

Forskel 0,5 0,7 0,7 1,4 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merudgiften til afdrag på lån skyldes lån vedr. køb af boliger til flygtninge og energibesparende projekter i 
2015. 
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Ubalance i budget 2016-2019 

Efter indarbejdelse af ovennævnte ændringer i budgetgrundlaget kan opgøres følgende ubalance i bud-
getforslaget inden der indarbejdes nye initiativer fra Handlekatalog m.m. 

Tabel 16 – Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 

Indtægter i alt -1.179,4 -1.205,3 -1.213,3 -1.229,9 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 869,4 883,6 889,0 893,7 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 67,6 70,4 71,8 73,2 

Overførselsudgifter 235,2 239,3 239,3 239,3 

Pulje til pris- og lønregulering 0 23,9 47,5 71,7 

Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 

Udgifter i alt 1.176,0 1.220,7 1.250,6 1.281,0 

Budgetbalance  -3,4 15,4 37,3 51,1 

Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 

Finansielt råderum  10,2 29,8 52,4 67,0 

Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyl-
des mangler der 

35,2 54,8 77,4 92,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter/overskud 

Hvis byrådets måltal om 25 mio. kr. til anlæg skal overholdes, skal budgetbalancen forbedres med 35 
mio. kr. i 2016, 55 mio. kr. i 2017, 77 mio. kr. i 2018 og 92 mio. kr. i 2019.  

I forbindelse med refusionsomlægningen er det fastsat, at der skal gennemføres en omlægning af udlig-
ningsordningerne fra 2018. Dette giver en væsentlig usikkerhed om indtægterne i 2018 og 2019.  

Direktionen har derfor valgt at fokusere på at skabe balance i økonomien i 2016, og det har været nød-
vendigt at anvende stort set hele Handlekataloget, ligesom det har været nødvendigt at nedjustere måltal 
til anlæg til 20 mio. kr.  

I Mål og Økonomi er der på hvert politikområde ”Tabel 1 Nye initiativer”, der indeholder en oversigt over 
de forslag fra handlekataloget, der er indarbejdet i budgetforslaget samt øvrige initiativer. Der er en sam-
let oversigt over Handlekatalog 2016-2018 under faneblad 5, og under faneblad 6-8 er der en kopi af de 
enkelte forslag i Handlekataloget, der er indarbejdet i Direktionens budgetforslag.  
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Den samlede økonomiske effekt af de indarbejdede nye initiativer i budgetforslaget fremgår af nedenstå-
ende tabel: 

 

Tabel 17 – Nye initiativer (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Serviceudgifter indenfor servicerammen -20,8 -23,6 -22,8 -22,2 

Serviceudgifter udenfor servicerammen -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 

Overførselsudgifter -7,3 -7,0 -7,0 -7,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0 -0,6 -1,2 -1,8 

Skattefinansieret drift i alt -30,8 -33,9 -33,7 -33,7 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Efter indarbejdelse af nye initiativer er der følgende budgetbalance og finansielt råderum i budgetforslag 
2016-2019: 

Tabel 18 – Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Indtægter i alt -1.179,4 -1.205,3 -1.213,3 -1.229,9 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 

Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 

Pulje til pris- og lønregulering 0 23,3 46,3 70,0 

Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 

Udgifter i alt 1.145,2 1.186,8 1.216,9 1.247,4 

Budgetbalance  -34,2 -18,6 3,6 17,5 

Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 

Finansielt råderum  -20,6 -4,2 18,7 33,3 

Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyl-
des mangler der 

4,4 20,8 43,7 58,3 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter/overskud 

 

 

 

 



18 

 

 

Anlægsinvesteringer 

Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. An-
lægsloftet består af bruttoanlægsudgifterne vedr. andre anlæg og udstykninger. Solrød kommunes andel 
efter folketal pr. 1. januar er anvendt som måltal dvs. 63 mio. kr. Råderummet til anlæg i budgetforslaget 
består af overskud fra finansielt råderum og overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Udstyknin-
gerne bidrager med følgende finansieringskraft: 

 

Tabel 19 – Investeringsplan, udstykninger (mio. kr.)  

Udstykninger         
(mio. kr.) 2016  2017  2018  2019  

          

Udstykninger, byggemodning m.m.  29,5 19,2 3,8 1,9 

Udstykninger, salgsindtægter m.m. -44,1 -58,0 -27,5 -20,1 

Netto til rådighed pr. år -14,6 -38,8 -23,6 -18,2 

*)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen 

 

Dette giver følgende finansieringskraft til anlæg fra finansielt råderum og udstykninger. 

Tabel 20 – Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) 

Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering         
(mio. kr.) 2016  2017  2018  2019  

          

Finansielt råderum *)  -20,6 -4,2 18,7 33,2 

Råderum fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest *) -14,6 -38,8 -23,6 -18,2 

Samlet råderum *) -35,2 -43,0 -4,9 15,0 

*)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen 

 

Anlægsplan i budgetforslaget 

For at overholde det samlede anlægsloft for kommunerne er anlægsbudgettet begrænset for at komme 
så tæt som muligt på en ramme på 63 mio. kr., hvilket svarer til Solrøds andel ud fra folketal. Dette bety-
der, at der er prioriteret følgende områder i anlægsplanen: 

• Skoler 

• Helhedsplan på daginstitutionsområdet 

• Kommunens realkapital (veje, stier, trafiksanering og bygninger). 

• Udvidelse af Plejecentret Christians Have med 3. etape i 2017/2018. 

• Hal ved SIC i 2018/19 

De enkelte projekter er beskrevet i Mål og Økonomi 2016-2019 under faneblad 27.  

Investeringsplanen for udstykningerne Trylleskov Strand og Havdrup Vest er gennemgået og justeret, så 
der alene er afsat de nødvendige byggemodningsudgifter m.v., da de belaster anlægsrammen. Endvide-
re er grundsalgsindtægterne justeret i forhold til det tidspunkt, hvor de forventes indgå i kommunens kas-
sebeholdning. 

Byrådet godkendte den 23. februar 2015, pkt. 31, at etape 3 i Havdrup Vest udbydes til salg til opførelse 
af ca. 35 almene familieboliger og storparcel 23 i Trylleskov Strand udbydes til salg til opførelse af ca. 70 
almene familieboliger. Det er forudsat, at skema B bliver godkendt inden udgangen af 2016, således at 
den kommunale grundkapital er på 10 pct. Sker godkendelsen først i 2017 vil den kommunale grundkapi-
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tal stige til 14 pct. Grundkapitallånet er en finansudgift, og der er afsat 21,6 mio. kr. til dette i 2016. Salgs-
indtægt for grundene og den afledte byggemodning inkl. veje er indregnet i anlægsplanen. 

Der er ansøgt om lånedispensation til skoleudbygningsplanen i 2016. En gennemførelse af skoleudbyg-
ningsplanen i 2017-2019 vil afhænge af, at Social- og indenrigsministeriet giver lånedispensation. 

Der er følgende udgifter til anlæg i budgetforslaget: 

Tabel 21 – Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) 

Skattefinansieret anlæg, brutto         
(mio. kr.) 2016  2017  2018  2019  

          

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 22,3 13,8 9,4 8,6 

Familie- og uddannelsesudvalget 17,6 24,5 18,0 21,1 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 1,6 50,7 72,9 7,6 

I alt 41,5 88,9 100,3 37,3 

Udstykninger, byggemodning m.m. 29,5 19,2 3,8 1,9 
Skattefinansieret anlæg, brutto 71,0 108,1 104,1 39,2 

Heraf ældreboliger  42,5 48,3  
Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger 71,0 65,6 55,8 39,2 

Andel af andelsramme ud fra folketal 1.1.2016 63,0    

”Overskridelse” 8,1 

 

Nedenfor er vist, hvordan forslag til anlægsplan er finansieret. 

Tabel 22 – Finansiering af skattefinansieret anlæg (mio. kr.) 

Finansiering af anlæg      
(mio. kr.) 2016  2017  2018  2019  

Anlæg ekskl. udstykninger 41,5 88,9 100,3 37,3 

Anlægsindtægter ekskl. udstykninger -3,1  -7,0 -2,2 

P/L-regulering af anlæg  1,3 2,8 1,6 

Finansielt råderum *) -20,6 -4,2 18,7 33,2 

Lånefinansiering – boliger til flygtninge -4,0    

Byggekredit (boliger Christians Have)**)  -42,5 42,5  
Beboerindskud og lånefinansiering 
( boliger Christians Have) ***)   -81,1  

Manglende finansiering af øvrige anlæg 13,9 43,6 76,1 69,9 

Udstykninger ****) -14,6 -38,8 -23,6 -18,2 

P/l-regulering af udstykninger ****)  -0,9 -1,0 -1,1 

Forbrug af kassebeholdning til anlæg*****) -0,7 3,9 51,5 50,6 

*) - Foran beløb = overskud 
**) – Foran beløb = indtægter fra træk på byggekredit 
***) – Foran beløb = indtægter fra lånoptagelse og beboerindskud 
****) – Foran beløb = større anlægsindtægter end anlægsudgifter 
*****) – Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 
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Økonomisk råderum i budgetforslaget 

Der kan opgøres følgende økonomiske råderum i direktionens budgetforslag: 

Tabel 23 – Økonomisk råderum, Budgetforslag 2016-2019 (mio. kr.) 

Økonomisk råderum  
(i mio. kr.) 

2016 2017 2018 2019 

Indtægter     

Skatter -1.142,9 -1.221,7 -1.262,1 -1.306,2 
Udligning 82,0 128,7 145,3 163,1 
Tilskud -64,5 -62,0 -49,8 -40,1 
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,7 -46,7 -46,7 -46,7 
Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 -7,3 -3,7   
Indtægter i alt -1.179,4 -1.205,3 -1.213,3 -1.229,9 

Udgifter     
Serviceudgifter, servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 
Serviceudgifter, undtaget servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 
Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 
Pulje til prisregulering  23,3 46,3 69,9 
Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 
Udgifter i alt 1.145,2 1.186,8 1.216,9 1.247,3 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Budgetbalance) 
(- = overskud) *) 

-34,2 -18,6 3,6 17,4 

Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 
Finansielt råderum (- = overskud) *) -20,6 -4,2 18,7 33,2 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 71,0 108,1 104,1 39,2 
Skattefinansierede anlæg - indtægter -47,2 -58,0 -34,4 -22,3 
Pulje til prisregulering  0,4 1,8 0,5 
Brugerfinansieret område 1,5 1,6 1,6 1,6 
Pulje til prisregulering  -0,1 -0,1 -0,1 
Finansforskydninger 5,9 -36,6 47,3 6,0 
Grundkapital almene boliger 21,6    
Lånoptagelse -11,0 -7,0 -86,9 -7,0 
Nettoforbrug af kassebeholdningen **) 21,3 4,4 52,1 51,1 

*) – Foran beløb = overskud 
**) – Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 

En tilstrækkelig kassebeholdning 

Måltallet for kassebeholdningen er fastsat i ”Økonomisk politik og finansiel strategi” til 3 procent af kom-
munens bruttodrifts – og anlægsbudget. Kassebeholdningens udvikling er afhængig af indtægterne fra 
grundsalg som indarbejdet i budgetforslag 2016-2019. 

I tabellen nedenfor er vist kassebeholdningens udvikling i budgetforslag 2016-2019 sammenholdt med 
måltallet. 
 

Tabel 24 – Kassebeholdning (mio. kr.) 

Kassebeholdning      
 (mio. kr.) 2016  2017  2018  2019  

Budgetforslag 2016-2019 primo 103,2 81,9 77,5 25,4 

Budgetforslag 2016-2019 ultimo 81,9 77,5 25,4 -25,7 

    
Måltal for kassebeholdning 43,5 46,2 47,1 46,1 

Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer 
grundsalgsindtægter, og byggemodning gennem-
føres som i budgetforslaget 37,8 -25,8 -106,5 -178,9 
Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer 
grundsalgsindtægter, og byggemodning ikke gen-
nemføres som i budgetforslaget 67,2 23,2 -53,6 -124,0 

- Foran beløb = negativ kassebeholdning 


