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Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017-2020 

Da Byrådet vedtog budgettet for 2016-2019 var der udsigt til en stigende ubalance i de kommende år 
pga. den demografiske udvikling i Solrød og Folketingets krav i budgetloven om et årligt omprioriterings-
bidrag på 1 %.  
 
Der er indgået en bedre økonomiaftale end forventet. Det ekstraordinære finansieringstilskud kommer til 
udbetaling igen i 2017, ligesom det årlige omprioriteringsbidrag på 1 % er væk.  
 
Det fremrykkede grundsalg har medført en mere bæredygtig befolkningsudvikling med flere erhvervsak-
tive og dermed en bedre balance mellem skatteindtægter og udgifter, selvom flere børn medfører større 
udgifter til daginstitutioner og på sigt til folkeskolen. De sidste grunde sælges i 2017/2018, og grundsal-
get finansierer anlægsplanen i 2017 og 2018. Fra 2019 er der ikke flere grundsalgsindtægter, og an-
lægsplanen skal derfor finansieres af finansielt råderum og kassebeholdningen.  
 

Aftale om kommunernes økonomi i 2017 

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2017. I den 
indgåede økonomiaftale for 2017 er omprioriteringsbidraget fjernet permanent, og reduktionerne i både 
service- og anlægsrammen for 2017 er begrænset. Det ændrer imidlertid ikke på, at det er en stram afta-
le, som stiller store krav til den kommende budgetlægning. Såvel i forhold til at få enderne til at mødes i 
den enkelte kommune, og budgetterne fælleskommunalt bliver bragt i overensstemmelse med de aftalte 
niveauer. 

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2017: 

• Omprioriteringsbidraget fjernes permanent fra 1. januar 2018. I 2017 fastholdes 2,2 mia. kr. i 
kommunerne, og der frigøres 0,3 mia. kr. gennem en mere effektiv administrativ drift. 

• Nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 på 1 mia. kr. årligt, hvoraf kommunerne 
beholder halvdelen og den anden halvdel indarbejdes i udgiftslofterne. Det nærmere indhold af-
tales politisk i efteråret. 

• Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. fastholdes i 2017. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grund-
tilskud til alle kommuner, mens 2 mia. kr. fordeles på grundlag af økonomiske vilkår. Solrød 
modtager kun grundtilskud. 

• Model for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet justeres. Fra 2017 afregnes for et 
samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for den enkelte region og overskydende medfi-
nansieringsudgifter tilbageføres til kommunerne indenfor den enkelte region. Fra 2018 indføres 
aldersdifferentiering af medfinansieringen.  

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

 

Serviceudgiftsrammen for 2016  

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det 
aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til 11,5 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne 
overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som ud-
gangspunkt kollektiv i 2017. Budgetloven giver imidlertid social- og indenrigsministeren bemyndigelse til 
at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passen-
de budgetadfærd. 

En eventuel regnskabssanktion i 2017 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. 
Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det op-
rindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.). 

I økonomiaftalen for 2017 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 242.185 mio. kr. (ekskl. 
nye opgaver som følge af årets lov- og cirkulæreprogram). 

KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2017, der ikke er bindende for den enkelte kommune. 
Det er væsentlig at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økono-
miaftalens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau. Der tages i beregnin-
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gen ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, æn-
dringer i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af finansieringstilskuddet 
eller andre øvrige tilskud. 

KL har beregnet det tekniske servicemåltal i 2017 for Solrød Kommune til 879,2 mio. kr. Serviceudgifter-
ne indenfor servicerammen i Direktionens budgetforslag udgør 884,3 mio. kr. inkl. 1 % i budgetsikker-
hedspulje (8,8 mio. kr.) og 4 mio. kr. i ekstraordinær budgetsikkerhedspulje som følge af befolknings-
væksten, der ikke i fuldt omfang kan afdækkes af de afsatte demografipuljer. Direktionens budgetforslag 
ligger således 5,1 mio. kr. over det beregnede servicemåltal. Dette skyldes primært den demografiske 
udvikling og den ekstraordinære budgetsikkerhedspulje.  

 

Anlægsrammen for 2016  

Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,3 mia. kr. i 
2017, hvilket er 0,3 mia. kr. lavere end i 2015. Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på 
det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger.  

Herudover indebærer økonomiaftalen, at kommunernes anlægsniveau på 16,3 mia. kr. i 2017 er under-
lagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2017 (svarer til 3,8 
mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne 
af økonomiaftalen for 2017. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsme-
kanisme i 2017. Økonomiaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor 
betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for 
rammerne af aftalen". 

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. Den befolkningsmæssige andel af an-
lægsrammen svarer til 62 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2017 en bruttoanlægsudgift på 85 mio. kr., 
heraf 15,3 mio. kr. til byggemodningsudgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. 

 

Lånepuljer 

Der er med økonomiaftalen for 2017 afsat to lånepuljer i tillæg til den ordinære lånepulje. De to lånepuljer 
vedrører hhv. investeringer med et effektiviseringspotentiale og styrkelse af likviditeten i vanskeligt stille-
de kommuner.  

Der er i økonomiaftalen afsat en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, 
der i denne sammenhæng skal forstås som et potentiale for effektivisering af den løbende drift. Der vil i 
forbindelse med ansøgning til puljen blandt andet skulle oplyses om størrelsen af effektiviseringspoten-
tialet ift. driften, samt hvordan dette forekommer. 

Samtidig er der med økonomiaftalen for 2017 afsat en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse 
af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er til denne lånepulje knyttet særlige vilkår, idet løbeti-
den for lånene maksimalt må være 10 år, ligesom der ikke kan optages lån med afdragsfrihed. 

I lighed med tidligere år er der også for 2017 en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige anlægsaktivi-
teter. Der er ikke nogen klar formålsafgrænsning af denne pulje, og der kan således søges låneadgang 
fra puljen til alle anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område.  

Ansøgningsfristen for lånepuljerne var den 8. august 2016. Der er fremsendt ansøgning til Social- og In-
denrigsministeriet om lånedispensation på 59,4 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af ud-
bygning af daginstitutionskapaciteten, skoleudbygningsplanen på Munkekærskolen og Havdrup skole, 
samt personalefaciliteter til hjemmeplejen og sygeplejen. Lånefinansieringen er ikke indregnet i Direktio-
nens budgetforslag. Dette sker først, når der er modtaget svar fra ministeriet, hvilket forventes at ske ved 
udgangen af august 2016.  
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Særtilskud 

For 2017 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. Samt-
lige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen med 0,05 % af beskatningsgrundlaget. 
Puljen er på 215,7 mio.kr., hvoraf Furesø kommune ydes et tilskud på 70,5 mio. kr.  
Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger.  
Eventuelle uudnyttede midler tilbageføres til kommunerne i hovedstadsområdet.  

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 ikke fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud, idet det er vurderet, at 
Solrød Kommune ikke vil komme i betragtning til tilskud jf. kriterierne ovenfor.  

 

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. 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). 

Økonomiudvalget har i juni måned 2016 fastsat, at budgetbalancen skal genere et passende overskud til 
finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdningen, 
lån og salgsindtægter m.v.  

I Direktionens budgetforslag er der i alle årene et overskud, så afdrag på lån kan finansieres samtidig 
med, at der også er et overskud til finansiering af anlæg. Budgetbalancens overskud stiger fra 2019, hvor 
salgsindtægter fra grunde i Trylleskov Strand og Havdrup Vest stopper.  

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. Da det ikke er fastlagt, hvad ændringen består i, er det ikke muligt at tage 
højde for dette i budgetforslaget. 

 

Direktionens budgetforslag for 2017-2020 

I lyset af det faldende overskud på budgetbalancen i budget 2016-2019 vedtog Byrådet ved 2. behand-
lingen af budgettet, at administrationen skulle udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke 
til at øge det finansielle råderum i perioden fra 2017 og fremover. 

Dette havde baggrund i følgende finansielt råderum i budget 2016-2019 
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Tabel 1 – Økonomisk balance i budget 2016-2019 (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 

Finansielt råderum *) -0,7 20,1 37,4 

*) – Foran beløb = overskud 

Byrådet blev på budgettemadagen den 20. juni 2016 præsenteret for et handlekatalog, der har været til-
gængelig for byrådets medlemmer på sol-nettet. 

I det følgende vil de væsentligste ændringer i budgettet siden budgetvedtagelsen i oktober 2016 blive 
gennemgået.  

 

Tilpasning af indtægter 

Social- og indenrigsministeriet har den 30. juni 2016 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
samt tilskud og udligning for 2017. I budgetforslaget er dette anvendt som grundlag i 2016. Beregning af 
skatteindtægter, tilskud og udligning i 2018, 2019 og 2020 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 nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er blandt an-
det, at kommunens beregnede skatteindtægter væsentligt overstiger kommunens beregnede udgiftsbe-
hov. Der er følgende ændringer i forhold til budget 2016-2019. 

 

Tabel 2 – Skatter (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 -1.234,5 -1.275,3 -1.319,0 -1.319,0 

Budgetforslag 2017-2020 -1.184,5 -1.225,3 -1.268,1 -1.311,9 

Forskel 49,9 50,0 50,9 7,1 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreindtægten i 2017 er fordelt med en mindreindtægt fra kommuneskat på 48,4 mio. kr., en mindre-
indtægt fra selskabskat på 1,2 mio. kr., en merindtægt fra dødsboskat på 1,5 mio. kr. og en mindreind-
tægt fra ejendomsskatter på 1,8 mio. kr., der primært skyldes fastfrysning af grundlaget for opkrævning 
af ejendomsskat i 2016. 

Indtægten fra kommuneskat var i budget 2016-2019 budgetteret ud fra det selvbudgetterede udskriv-
ningsgrundlag. Dette er ændret til, at der også i 2018-2020 er budgetteret ud fra skøn over det statsga-
ranterede udskrivningsgrundlag, hvilket er årsagen til stort set hele mindreindtægten fra skatter og min-
dreudgiften til kommunal udligning.  

 

Tabel 3 – Udligning (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 138,7 155,6 174,3 174,3 

Budgetforslag 2017-2020 96,8 87,3 68,4 64,9 

Forskel -41,9 -68,4 -105,9 -109,4 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 
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Mindreudgiften i 2016 er fordelt med en mindreudgift til kommunal udligning på 41 mio. kr., en merudgift 
til bidrag til udligningsordning vedr. udlændinge på 0,7 mio. kr., en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i bidrag til 
vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i bidrag til kommu-
ner med sociale problemer som følge af, at tilskudsordningen er bortfaldet fra 2017.  

Kommunal udligning består af landsudligning og hovedstadsudligning. 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61% af forskellen mellem beregnet 
udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2017 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 har i 2017 et strukturelt overskud på 1.666 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til lands-
udligning på 22,2 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. I 2017 er det strukturelle overskud pr. indbygger opgjort til 
8.224 kr., hvilket svarer til en betaling på 51,9 mio. kr. inkl. overudligning. 

 

Detaljeret kan kommunal udligning i 2017 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag opgøres således: 

Tabel 4 – Detaljeret opgørelse af kommunal udligning i 2017 (mio. kr.) 

Kommunal udligning 2017  Landsudligning Hovedstads-
udligning 

Udgiftsbehov (modtager):   

Socioøkonomiske udgiftsbehov -168,2 -76,3 

Aldersbestemte udgiftsbehov -554,9 -255,8 

I alt -723,1 -332,1 

Skatteindtægter (afleverer):   

Kommuneskat 636,9 325,5 

Grundskyld 108,5 55,5 

I alt 745,4 380,9 

Overudligning -0,1 3,1 

Nettobetaling 22,2 51,9 

– Foran beløb = indtægter 

Den store udfordring i kommunal udligning er, at der udlignes efter beregnet skatteindtægt, der er lavere 
end den faktiske skatteindtægt i Solrød Kommune. Dette fremgår af nedenstående tabel: 
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Tabel 5 – Opgørelse af forskel mellem beregnet og faktisk skatteindtægt i 2017 (mio. kr.) 

Skatteindtægt 2017: Indkomstskat Grundskyld I alt 

Faktisk skatteindtægt -1.031,5 -144,2 -1.175,6 

Heraf afleveres i landsudligning 636,9 108,5 745,4 

Heraf afleveres i hovedstadsudligning 325,5 55,5 380,9 

Rest efter udligning -69,1 19,8 -49,3 

– Foran beløb = indtægter 

 

Tabel 6 – Tilskud (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 -63,9 -51,9 -43,5 -43,5 

Budgetforslag 2017-2020 -62,1 -60,9 -62,6 -57,7 

Forskel 1,9 -9,0 -19,1 -14,2 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreindtægten i 2017 er fordelt med en mindreindtægt fra statstilskud på 8,4 mio. kr., en merindtægt 
fra tilskud fra udligningsordningen vedr. udlændinge på 1,2 mio. kr., ekstraordinært finansieringstilskud 
på 5,7 mio. kr, en mindreindtægt fra midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægningen på 1,1 mio. 
kr. som følge af genberegning ud fra regnskab 2015, en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra tilskud til bedre 
kvalitet i dagtilbud, en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra tilskud til ældreplejen og en merindtægt på 0,3 mio. 
kr. fra nyt tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen. 

En stadig større andel af den samlede bloktilskudspulje bliver anvendt til at finansiere landsudligningen 
m.m. jf. nedenstående tabel anvendes ca. 88,6 % af statstilskuddet til dette.  

Tabel 7 – Fordeling af statstilskud 2017 (mio. kr.) 

Fordeling af statstilskud 2017 Samlet pulje Solrød modtager 

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

Bloktilskudspulje iflg. Finansudvalgets aktstykke    64.731,4    26,988 0,04% 

Anvendes til:         

Tilskud vedr. landsudligning     51.448,5  79,5% 0,000   

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud       6.224,24  9,6% 0,000   

Statstilskud til fordeling efter indbyggertal       7.058,7  10,9% 26,988 0,38% 

(heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter)       4.000,0  6,2% 15,300 0,38% 
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Tabel 8 – Beskæftigelsestilskud (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 -46,7 -46,7 -46,7 -46,7 

Budgetforslag 2017-2020 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 

Forskel 0,5 0,5 0,5 0,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Beskæftigelsestilskuddet er beregnet på baggrund af 274 bruttoledige i 2015, hvilket er 9 færre end i 
2015.  

 

Tabel 9 – Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 -3,7 0,0 0,0 0,0 

Budgetforslag 2017-2020 -3,7 0,0 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 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 forbindelse med en 
skattestigning. 

Skattenedsættelsen medfører følgende mindreindtægt fra skatter i 2017-2020: 

 

Tabel 10 – Provenutab ved skattenedsættelse i 2014 (mio. kr.) 

Statsgaranti i 2017 2017 2018 2019 2020 

Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse:     

- Kommuneskat 8,4 8,7 9,0 9,3 

- Grundskyld 7,4 7,5 7,6 7,8 

Mindreindtægt i alt 15,7 16,2 16,7 17,2 

Tilskud til skattenedsættelse 3,7 0 0 0 

Provenutab i alt 12,1 16,2 16,7 17,2 
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Samlet set har der været følgende ændring i indtægter i 2016-2019: 

Tabel 11 – Samlet ændring i indtægter (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 -1.210,1 -1.218,2 -1.234,9 -1.234,9 

Budgetforslag 2017-2020 -1.199,7 -1.245,2 -1.308,6 -1.350,9 

Forskel 10,3 -27,0 -73,7 -116,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Tilpasning af udgifter 

Budgetforslag 2017-2020 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 2016.  

I Mål og Økonomi 2017-2020 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 17-priser. 

 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Tabel 12 – Serviceudgifter indenfor servicerammen (mio. kr.) 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 i 17-priser 885,2 889,6 882,2 882,2 

Opjustering af budgetgrundlag 25,1 31,0 51,0 53,4 

Nedjustering af budgetgrundlag -27,0 -23,7 -22,1 -18,2 

Budgetforslag 2017-2020 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

883,3 896,9 911,1 917,4 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

De væsentligste opjusteringer af budgetgrundlaget er på dagtilbudsområdet som følge af flere børn, 
øgede udgifter til plejepakker på Christians Have som følge af øget behov for pleje, samt indarbejdelse 
af budget til mere pædagogisk personale i dagtilbud (ressourcepædagoger), klippekort til flere hjemme-
hjælpstimer og akutfunktion i hjemmesygeplejen, hvortil midlerne modtages som bloktilskud eller særtil-
skud.  

De væsentligste nedjusteringer i budgetgrundlaget er besparelse fra udbud af rengøring og vinduespole-
ring, lavere udgifter til demografi vedr. skoler og sfo, lavere udgifter til genforsikring af tjenestemands-
pensioner samt lavere udgifter som følge af ny timeprisberegning på hjemmehjælp, hvori der er taget 
højde for gennemførte effektiviseringstiltag.  
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Serviceudgifter udenfor servicerammen 

Tabel 13 – Serviceudgifter udenfor servicerammen (mio. kr.) 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 i 17-priser 69,2 70,6 72,0 72,0 

Opjustering af budgetgrundlag 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nedjustering af budgetgrundlag -7,2 -5,2 -2,8 -1,3 

Budgetforslag 2017-2020 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

62,5 65,9 69,7 71,2 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Opjustering af budgetgrundlaget er så den budgetterede udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet svarer til KL’s udmelding af udgiftsniveau i 2017. Nedjustering af budgetgrundlag er 
lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af innovationstiltag 
og deraf følgende lavere forventet udgift til demografi end forudsat ved sidste års budgetlægning.. 

 

Overførselsudgifter 

Tabel 14 – Overførselsudgifter (mio. kr.) 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 i 17-priser 237,2 237,2 237,2 237,2 

Opjustering af budgetgrundlag 8,1 8,1 8,1 8,1 

Nedjustering af budgetgrundlag -8,3 -7,3 -7,3 -7,3 

Budgetforslag 2017-2020 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

237,0 238,0 238,0 238,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Budgettet er tilpasset det forventede antal modtagere af overførselsudgifter i 2017, og refusionen er 
genberegnet ud fra forventet varighed, idet dette har væsentlig betydning for refusionens størrelse på 
langt de fleste ydelsesområder, hvor der modtages efter samlet varighed på offentlig forsørgelse jf. ne-
denstående tabel:  

 

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) 
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Pulje til pris- og lønregulering 

Tabel 15 – Pulje til pris- og lønregulering (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 i 17-priser 0,0 25,5 51,3 77,7 

Opjustering af budgetgrundlag 0,0 0,8 2,4 3,8 

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

Budgetforslag 2017-2020 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

0,0 25,6 52,5 80,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Reservation til forventede pris- og lønændringer i 2018, 2019 og 2020, der er beregnet efter KL’s pris- og 
lønskøn fra juli 2016. 

 

Skattefinansieret drift 

Den samlede ændring i skattefinansieret drift kan opgøres således: 

Tabel 16 – Skattefinansieret drift i alt (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 i 17-priser 1.191,6 1.223,0 1.242,7 1.269,1 

Opjustering af budgetgrundlag 33,6 40,3 62,0 65,7 

Nedjustering af budgetgrundlag -42,5 -36,9 -33,4 -28,3 

Budgetforslag 2017-2020 før indarbejdelse af nye 
initiativer 

1.182,7 1.226,3 1.271,2 1.306,6 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Renter 

Tabel 17 – Renter (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 3,5 3,1 3,2 3,2 

Budgetforslag 2017-2020 2,7 2,1 2,3 2,5 

Forskel -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreudgiften i 2017 er fordelt med en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til renter af lån, som følge af lavere 
lånoptagelse i regnskab 2015 og lavere renteniveau samt en merindtægt på 0,3 mio. kr. fra garantiprovi-
sion af kommunegarantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Biogas. 
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Afdrag på lån 

Tabel 18 – Afdrag på lån (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Budget 2016-2019 14,4 15,1 15,8 15,8 

Budgetforslag 2017-2020 14,2 14,9 15,6 16,4 

Forskel -0,2 -0,2 -0,2 0,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreudgiften til afdrag på lån skyldes lavere lånoptagelse i regnskab 2015.  

 

Budgetbalance og finansielt råderum i budget 2017-2020 

Efter indarbejdelse af ovennævnte ændringer i budgetgrundlaget kan opgøres følgende budgetbalance 
og finansielt råderum i budgetforslaget inden der indarbejdes nye initiativer fra Handlekatalog og øvrige 
initiativer. 

Tabel 19 – Budgetbalance og Finansielt råderum før indarbejdelse af nye initiativer (mio. kr.) 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Indtægter i alt -1.199,7 -1.245,2 -1.308,6 -1.350,9 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 883,3 896,9 911,1 917,4 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 62,5 65,9 69,7 71,2 

Overførselsudgifter 237,0 238,0 238,0 238,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 25,6 52,5 80,0 

Renter 2,7 2,1 2,3 2,5 

Udgifter i alt 1.185,4 1.228,5 1.273,5 1.309,1 

Budgetbalance  -14,3 -16,7 -35,1 -41,8 

Afdrag på lån 14,2 14,9 15,6 16,4 

Finansielt råderum  -0,1 -1,8 -19,4 -25,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter/overskud 

 

Selvbudgettering eller statsgaranti 

Direktionen anbefaler, at der budgetteres ud fra selvbudgettering af skat, tilskud og udligning. Baggrun-
den herfor er, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat ud fra borgernes indkomster i Sol-
rød i 2014 fremskrevet med en landsdækkende garantiprocent. Antallet af borgere i de forskellige al-
dersgrupper i udligningen er fastsat ud fra Danmarks Statistiks skøn over folketal pr. 1. januar 2017. Det-
te skøn er lavere end Solrød Kommunes egen befolkningsprognose.  

Ved selvbudgettering vil Solrød Kommune modtage de faktiske indtægter fra kommuneskat i 2017, lige-
som udgiftsbehovsudligningen sker ud fra det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2017 fordelt på alders-
grupper.  
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Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen 
om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bin-
dende virkning for budgetåret. 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til 
de anførte beløb i tilskudsudmelding fra Social- og Indenrigsministeriet, og kommunerne vil på linje med 
øvrige kommuner vil få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel tilskudsned-
sættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret (midtvejsreguleringen).  

Ved selvbudgettering beregner kommunerne tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn 
over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2017 (betalingskommuneop-
gørelse) samt grundværdierne i kommunen. De grundværdier, som indgår i beregningen, skal svare til 
de grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.  

I 2020 opgøres en efterregulering af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende 
kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, 
som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske 
beskatningsgrundlag for 2017, som opgjort pr. maj 2019, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, 
folketal mv. for 2017. Efterreguleringen for tilskudsåret 2017 afregnes i de første tre måneder af 2020.  

Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tabel 20 – Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering (mio. kr.) 

I 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgette-
ring Forskel 

Landsudligning 22,2 45,5 23,3 

Hovedstadsudligning 52,4 64,5 12,1 

Overudligningsbidrag -0,5 -0,5 0 

Statstilskud -27,0 -27,2 -0,2 

Selskabsskat -9,0 -9,0 0 

Udlændinge 6,8 6,9 0,1 

Kommuner med særlige økonomiske vanske-
ligheder 2,5 2,5 0,0 

Øvrige tilskudsordninger i alt -65,5 -65,5 0,0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -18,2 17,3 35,5 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.031,5 -1.076,6 -45,1 

Nettoindtægt i budget 2016 -1.049,6 -1.059,2 -9,6 

Efterregulering af udligning i budget 2020   -2,9 -2,9 

Nettoindtægt i alt -1.049,6 -1.062,1 -12,5 

(- = indtægt/merindtægt) 

Der vil være en merindtægt på 9,6 mio. kr. i 2017 ved valg af selvbudgettering og en skønnet indtægt i 
efterregulering på 2,9 mio. kr. i 2020, i alt en merindtægt på 12,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.  
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KL foretager primo september en opdatering af skatteskønnene med udgangspunkt i Økonomisk Rede-
gørelse, august 2016. Denne opdatering kan ændre på forudsætningerne for selvbudgettering. 

Den samlede økonomiske effekt af indarbejdelse af selvbudgettering af skat, tilskud og udligning fremgår 
af nedenstående tabel: 

 

Tabel 21 – Nye initiativer, indtægter (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Skatter -45,1 0,0 0,0 0,0 

Udligning 35,7 0,0 0,0 -2,9 

Tilskud -0,2 0,0 0,0 0,0 

Indtægter i alt -9,6 0,0 0,0 -2,9 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Nye initiativer i driftsbudgettet 

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 2017-2020 under faneblad 5 samt kopi af de enkelte forslag i Handleka-
taloget, der er indarbejdet i Direktionens budgetforslag. Under faneblad 6 er der notater, der nærmere 
beskriver baggrunden for nogle af de øvrige initiativer. 

Den samlede økonomiske effekt af de indarbejdede nye initiativer i driftsbudgettet i budgetforslaget 
fremgår af nedenstående tabel: 

 

Tabel 22 – Nye initiativer, drift (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 1,0 -0,7 -1,0 -1,0 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overførselsudgifter -4,4 -4,8 -4,1 -4,1 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 

Skattefinansieret drift i alt -3,4 -5,6 -5,3 -5,4 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 
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Efter indarbejdelse af nye initiativer er der følgende budgetbalance og finansielt råderum i budgetforslag 
2017-2020: 

 

Tabel 23 – Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) 

 2017 2018 2019 2020 

Indtægter i alt -1.209,3 -1.245,2 -1.308,6 -1.353,8 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 884,3 896,2 910,1 916,5 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 62,5 65,9 69,7 71,2 

Overførselsudgifter 232,5 233,2 233,9 233,9 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 25,5 52,3 79,7 

Renter 2,7 2,1 2,3 2,5 

Udgifter i alt 1.182,0 1.222,9 1.268,2 1.303,7 

Budgetbalance  -27,3 -22,3 -40,4 -50,1 

Afdrag på lån 14,2 14,9 15,6 16,4 

Finansielt råderum  -13,1 -7,4 -24,8 -33,7 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter/overskud 

 

Anlægsinvesteringer 

Det er i økonomiaftalen for 2017 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,3 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. 62 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 24 – Investeringsplan, udstykninger (mio. kr.)  

Udstykninger         
(mio. kr.) 2017  2018  2019  2020  

          

Udstykninger, byggemodning m.m.  15,3 10,6 5,3 5,8 

Udstykninger, salgsindtægter m.m. -91,1 -25,9 0,0 0,0 

Netto til rådighed pr. år -75,8 -15,3 5,3 5,8 

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

 
  



19 

 

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

 

Tabel 25 – Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) 

Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering         
(mio. kr.) 2017  2018  2019  2020  

          

Finansielt råderum *)  -13,1 -7,4 -24,8 -33,7 

Råderum fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest *) -75,8 -15,3 5,3 5,8 

Samlet råderum *) -89,0 -22,7 -19,5 -27,9 

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

 

Anlægsplan i budgetforslaget 

Direktionen har prioriteret følgende områder i anlægsplanen: 

• Skoler 

• Helhedsplan på daginstitutionsområdet 

• Hjemmeplejen og hjemmesygeplejens lokaleudfordringer 

• Job- og Socialcentrets lokaleudfordringer 

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

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

• Hal ved SIC i 2019/20 

 

De enkelte projekter er beskrevet i Mål og Økonomi 2017-2020 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. 

Der er følgende udgifter til anlæg i budgetforslaget: 

 

Tabel 26 – Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) 

Skattefinansieret anlæg, brutto         
(mio. kr.) 2017  2018  2019  2020  

          

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 12,3 13,4 9,2 8,8 

Familie- og uddannelsesudvalget 37,3 39,9 25,5 4,2 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 52,5 60,6 8,6 17,0 

I alt 102,1 113,9 43,3 30,0 

Udstykninger, byggemodning m.m. 15,3 10,6 5,3 5,8 
Skattefinansieret anlæg, brutto 117,4 124,5 48,6 35,8 

Heraf ældreboliger 32,4 48,7 0,0 0,0 
Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger 85,0 75,8 48,6 35,8 

Andel af andelsramme ud fra folketal 1.1.2017 62,3    

”Overskridelse” 22,7    
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Nedenfor er vist, hvordan forslag til anlægsplan er finansieret. 

Tabel 27 – Finansiering af skattefinansieret anlæg (mio. kr.) 

Finansiering af anlæg      
(mio. kr.) 2017  2018  2019  2020  

Anlæg ekskl. udstykninger 102,1 113,9 43,3 30,0 

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

P/L-regulering af anlæg  2,1 1,6 1,6 

Finansielt råderum *) -13,1 -7,4 -24,8 -33,7 

Byggekredit (boliger Christians Have)**) -32,4 32,4   
Beboerindskud og lånefinansiering 
( boliger Christians Have) ***)  -72,9   
Manglende finansiering af øvrige anlæg 56,6 61,1 18,0 -2,0 

Udstykninger ****) -75,8 -15,3 5,3 5,8 

P/l-regulering af udstykninger ****)  0,2 0,2 0,3 

Forbrug af kassebeholdning til anlæg*****) -19,2 45,7 23,2 3,8 

*) - 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 

 

Økonomisk råderum i budgetforslaget 

Der kan opgøres følgende økonomiske råderum i direktionens budgetforslag: 

Tabel 28 – Økonomisk råderum, Budgetforslag 2017-2020 (mio. kr.) 

Økonomisk råderum  
(i mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 

Indtægter     

Skatter -1.229,7 -1.225,3 -1.268,1 -1.311,9 
Udligning 132,3 87,3 68,4 62,0 
Tilskud -62,1 -60,9 -62,6 -57,7 
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 
Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 -3,7 0,0 0,0 0,0 
Indtægter i alt -1.209,3 -1.245,2 -1.308,6 -1.353,8 

Udgifter     
Serviceudgifter, servicerammen 884,3 896,2 910,1 916,5 
Serviceudgifter, undtaget servicerammen 62,5 65,9 69,7 71,2 
Overførselsudgifter 232,5 233,2 233,9 233,9 
Pulje til prisregulering 0,0 25,5 52,3 79,7 
Renter 2,7 2,1 2,3 2,5 
Udgifter i alt 1.182,0 1.222,9 1.268,2 1.303,7 
Budgetbalance (- = overskud) *) -27,3 -22,3 -40,4 -50,1 

Afdrag på lån 14,2 14,9 15,6 16,4 
Finansielt råderum (- = overskud) *) -13,1 -7,4 -24,8 -33,7 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 85,0 75,8 48,6 35,8 
Skattefinansierede anlæg - indtægter -91,1 -32,9 -2,2 0,0 
Christians Have 3. etape - boliger 32,4 48,7 0,0 0,0 
Pulje til prisregulering 0,0 2,2 1,8 2,0 
Brugerfinansieret område 0,7 0,7 3,9 0,7 
Pulje til prisregulering 0,0 0,0 0,1 0,0 
Finansforskydninger -25,9 37,5 6,2 7,2 
Lånoptagelse -7,0 -78,3 -7,0 -7,0 
Ændring af kassebeholdningen **) -19,0 46,4 26,6 4,9 

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

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 2017-2020. 

I tabellen nedenfor er vist kassebeholdningens udvikling i budgetforslag 2017-2020 sammenholdt med 
måltallet. 

 

Tabel 29 – Kassebeholdning (mio. kr.) 

Kassebeholdning      
 (mio. kr.) 2017  2018  2019  2020  

Budgetforslag 2017-2020 primo 126,7 145,7 99,3 72,6 

Budgetforslag 2017-2020 ultimo 145,7 99,3 72,6 67,7 

    
Måltal for kassebeholdning 46,0 47,5 46,8 47,5 

- Foran beløb = negativ kassebeholdning 
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