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Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018-2021 

De kommende år er præget af en række udviklingstendenser, som sætter rammerne for alle kommuner. 
På nationalt niveau er det blandt andet globalisering, digitalisering og centrale effektiviseringskrav, der er 
med til at sætte udviklingsdagsorden for kommunerne. 
 
Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere. Med mange nye borgere er 
der behov for løbende at tilpasse kapaciteten på de områder, hvor der opleves ændringer i efterspørgs-
len. Det er afgørende at ruste organisationen til fortsat effektiv drift i en situation, hvor befolkningen vok-
ser, og der ikke længere kan forventes samme niveau af grundsalg som hidtil.  
 
Byrådet godkender på byrådsmødet i august 2017 salg af den sidste boligø i Trylleskov Strand. Der for-
ventes udsolgt i Havdrup Vest i løbet af 2018. Flere borgere i Solrød kommune giver en mere bæredyg-
tig befolkningsudvikling med flere erhvervsaktive og dermed en bedre balance mellem skatteindtægter 
og udgifter.  
 
Byrådet fik på budgettemadagen den 15. juni 2017 præsenteret oplæg til nye områder, der kan udstyk-
kes til flere grunde og dermed flere borgere. I budgetforslaget er der taget hul på dette ved indarbejdelse 
af udstykning på Børnehave Allé i Havdrup i 2018 og Cordoza-parken i 2019 og 2020.  
 
Direktionens budgetforslag indebærer, at serviceniveauet fastholdes på nuværende niveau på alle områ-
der, og at der ikke sker nedskæringer. Ligeledes fastholdes skatteprocenten. Grundet befolkningstilvæk-
sten er det mest fordelagtigt at vælge selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning. Dette er 
indarbejdet i budgetforslaget og giver et ekstra råderum på 17 mio. kr. i 2018, hvoraf 4,1 mio. kr. skal be-
tales tilbage igen i 2021 som efterregulering af udligningen. Direktionen kan på den baggrund fremlægge 
et forslag til budget 2018-2021, som er i balance. 
 

Aftale om kommunernes økonomi i 2018 

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2018. Aftalen 
betyder, at den kommunale serviceramme løftes med 300 mio. kr. i 2018 i forhold til 2017. Samtidig får 
kommunerne mulighed for at investere 17 mia. kr. på nybyggeri og renovering af kommunale bygninger 
og anlæg. Derudover fastholdes finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr., hvor af 2 mia. kr. fordeles på 
baggrund af kommunernes økonomiske vilkår.  
 

Serviceudgiftsrammen for 2017  

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 11,7 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne 
overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som ud-
gangspunkt kollektiv i 2018. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse 
til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en pas-
sende budgetadfærd. 

En eventuel regnskabssanktion i 2018 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 2018 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 246,1 mia. kr. KL be-
regner vejledende et teknisk servicemåltal i 2018, der ikke er bindende for den enkelte kommune. Det er 
væsentlig at understrege, at KL's beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomiafta-
lens elementer og "lægger dem oven på" det allerede kendte budgetniveau. Der tages i beregningen ikke 
hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændringer i den 
enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af finansieringstilskuddet eller andre øv-
rige tilskud. 

KL har beregnet det tekniske servicemåltal i 2018 for Solrød Kommune til 901,6 mio. kr. Serviceudgifter-
ne indenfor servicerammen i Direktionens budgetforslag udgør 924,5 mio. kr. inkl. 1 % i budgetsikker-
hedspulje (9,2 mio. kr.) og 6 mio. kr. i ekstraordinær budgetsikkerhedspulje som følge af befolknings-
væksten m.m. Direktionens budgetforslag ligger således 23 mio. kr. over det beregnede servicemåltal. 
Dette skyldes primært den demografiske udvikling og den ekstraordinære budgetsikkerhedspulje.  
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Anlægsrammen for 2017  

Det er i økonomiaftalen for 2018 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 17 mia. kr. i 
2018, hvilket er et løft i forhold til aftalen for 2017 på 0,7 mia. kr. Anlægsudgifterne opgøres som brutto-
anlægsudgifterne på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger.  

Herudover indebærer økonomiaftalen, at kommunernes anlægsniveau på 17 mia. kr. i 2018 er underlagt 
et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2017 (svarer til 3,9 mio. 
kr. i Solrød) er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af 
økonomiaftalen for 2018. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmeka-
nisme i 2017. Økonomiaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central 
forudsætning for økonomiaftalen, at den aftale kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både bud-
getterne og regnskaberne. ". 

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 65,7 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2018 en bruttoanlægsudgift på 76,6 mio. 
kr., heraf 11 mio. kr. til byggemodningsudgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. 

 

Lånepuljer 

Der er med økonomiaftalen for 2018 afsat tre lånepuljer i tillæg til den ordinære lånepulje: 

 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale opgjort som driftsbesparelses-
potentialet set i forhold til den samlede forventede anlægsudgift til hele investeringen. 

 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borger-
nære områder. Puljen er tiltænkt vanskeligt stillede kommuner, som har brug for at foretage stør-
re strukturelle investeringer. 

 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og 
likviditetsmæssigt vanskelig situtation. 

 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 

Der var ansøgningsfrist til puljerne den 7. august 2017. Der er ikke fremsendt ansøgninger, idet de stille-
de betingelser ikke kan opfyldes. 

 

Særtilskud 

For 2018 er der følgende særtilskud: 

 Tilskud efter §16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Puljen udgør 350 mio.kr.  

 Tilskud efter §17 til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen udgør 305,1 mio. kr. 

 Tilskud efter §19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskelighe-
der.  
Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen med 0,05 % af beskatningsgrundla-
get. Puljen er på 226 mio.kr., hvoraf Furesø kommune ydes et tilskud på 73,8 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 vægt på bl.a. demografiske udfordringer, 
aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i en-
hedsomkostningerne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt an-
læg. 

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

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har i juni måned 2016 fastsat, at budgetbalancen skal generere 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.  

Der gennemføres en ændring af tilskuds- og udligningsordningerne fra 2019, 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 2018-2021 

Med baggrund i korrektioner til budgetgrundlaget som følge af regnskabsresultat for 2016, budgetopfølg-
ningen pr. 31. marts 2017, halvårsregnskabet pr. 30. juni 2017, høringssvar fra brugerbestyrelser og 
MED-struktur, samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud, udligning og statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag udarbejdes administrativt forslag til budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021.  

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

 

Tilpasning af indtægter 

Økonomi- og indenrigsministeriet har den 30. juni 2017 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrund-
lag samt tilskud og udligning for 2018. Administrationen har derudover beregnet skatteindtægter, tilskud 
og udligning i 2018, 2019 og 2020 ved hjælp af KL’s tilskuds- og skatteprognose, der bl.a. baserer sig på 
de forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen og KL’s seneste skøn over udviklingen i kommu-
nernes 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. 

 

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 2015 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 2018. Det-
te skøn er lavere end Solrød Kommunes egen befolkningsprognose.  
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Ved selvbudgettering vil Solrød Kommune modtage de faktiske indtægter fra kommuneskat i 2018, lige-
som udgiftsbehovsudligningen sker ud fra det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2018 fordelt på alders-
grupper.  

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 2018 (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 2021 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 2018 i maj 2020 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 
2018. Efterreguleringen for tilskudsåret 2018 afregnes i de første tre måneder af 2021.  

Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tabel 1 – Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering 

Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel 

Landsudligning 33,7 67,3 33,6 

Hovedstadsudligning 42,8 59,8 17,0 

Overudligningsbidrag 3,6 3,7 0,0 

Statstilskud -25,2 -25,5 -0,3 

Selskabsskat -9,1 -9,1 0,0 

Udlændinge 7,1 7,3 0,2 

Kommuner med særlige økonomiske vanske-
ligheder 

2,6 2,7 0,1 

Øvrige tilskudsordninger i alt -59,5 -59,5 0,0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -4,0 46,7 50,7 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.075,5 -1.143,5 -68,0 

Nettoindtægt i budget 2017 -1.079,5 -1.096,8 -17,3 

Efterregulering af udligning i budget 2020 0,0 4,1 4,1 

Nettoindtægt i alt -1.079,5 -1.092,6 -13,1 

(- = indtægt/merindtægt) 
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Der vil være en merindtægt på 17,3 mio. kr. i 2018 ved valg af selvbudgettering og en skønnet udgift i ef-
terregulering på 4,1 mio. kr. i 2021, i alt en merindtægt på 13,1 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.  

KL foretager primo september en opdatering af skatteskønnene med udgangspunkt i Økonomisk Rede-
gørelse, august 2017. Denne opdatering kan ændre på forudsætningerne for selvbudgettering. 

Der er følgende ændringer i forhold til budget 2017-2020. 

Tabel 2 – Skatter 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 -1.230,5 -1.278,2 -1.356,7 -1.356,7 

Budgetforslag 2018-2021 -1.300,1 -1.283,5 -1.324,7 -1.441,5 

Forskel -69,6 -5,3 31,9 -84,8 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merindtægten i 2018 er fordelt med en merindtægt fra kommuneskat på 66,7 mio. kr., en merindtægt fra 
selskabskat på 2,1 mio. kr., en merindtægt fra dødsboskat på 0,6 mio. kr. og en merindtægt fra ejen-
domsskatter på 0,036 mio. kr. 

Merindtægten fra kommuneskat i 2018 skyldes primært, at indtægten var budgetteret ud fra statsgaranti i 
budget 2017-2020. Merindtægten skal ses i sammenhæng med merudgiften til udligning. 

Tabel 3 – Udligning 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 87,0 73,6 93,7 101,2 

Budgetforslag 2018-2021 155,3 93,0 77,7 160,8 

Forskel 68,3 19,4 -16,0 59,6 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merudgiften i 2018 er fordelt med en merudgift til kommunal udligning på 67,9 mio. kr., en merudgift til til 
udligningsordning vedr. udlændinge på 0,3 mio. kr. og en merudgift på 0,1 mio. kr. i bidrag til vanskeligt 
stillede kommuner i hovedstadsområdet.  

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 2018 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 2018 et strukturelt overskud på 4.882 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til lands-
udligning på 67,2 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 2,9 mia. 
kr.  

Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 14 kommuner har strukturelt overskud 
og 20 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i 2018 er et strukturelle overskud på 9.808 kr. pr. 
indbygger, hvilket svarer til en betaling på 63,6 mio. kr. inkl. overudligning. 
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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: 

Tabel 4 – Opgørelse af forskel mellem beregnet og faktisk skatteindtægt i 2018  

Mio. kr. Indkomstskat Grundskyld I alt 

Faktisk skatteindtægt -1.143,5 -145,5 -1.289,0 

Heraf afleveres i landsudligning 705,9 110,7 816,6 

Heraf afleveres i hovedstadsudligning 351,3 55,1 406,3 

Rest efter udligning -86,3 20,3 -66,0 

– Foran beløb = indtægter 

 

Tabel 5 – Tilskud  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 -57,0 -58,7 -53,3 -60,9 

Budgetforslag 2018-2021 -61,2 -54,6 -50,5 -44,4 

Forskel -4,2 4,1 2,8 16,5 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merindtægten i 2018 er fordelt med en mindreindtægt fra statstilskud på 1,3 mio. kr., en merindtægt fra 
tilskud fra udligningsordningen vedr. udlændinge på 0,8 mio. kr., ekstraordinært finansieringstilskud på 
5,8 mio. kr, en merindtægt fra midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægningen på 0,6 mio. kr. som 
følge af forlængelse af overgangsordning, en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra tilskud til bedre kvalitet i dag-
tilbud og en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra tilskud til ældreplejen 

En stadig større andel af den samlede bloktilskudspulje bliver anvendt til at finansiere landsudligningen 
m.m. jf. nedenstående tabel anvendes ca. 89,7 % af statstilskuddet til dette.  

Tabel 6 – Fordeling af statstilskud 2018  

Fordeling af statstilskud 2018 Samlet pulje Solrød modtager 

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

Bloktilskudspulje iflg. Finansudvalgets aktstykke 61.671,0  25,464 0,04% 

Anvendes til:     

Tilskud vedr. landsudligning 48.222,4 78,2% 0,000  

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 6.820,0 11,1% 0,000  

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 305,1 0,5% 0,000  

Statstilskud til fordeling efter indbyggertal 6.523,4 10,6% 25,464 0,39% 

(heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter) 4.000,0 6,5% 15,612 0,39% 
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Tabel 7 – Beskæftigelsestilskud  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 -46,2 -46,2 -46,2 -46,2 

Budgetforslag 2018-2021 -46,5 -46,5 -46,5 -46,5 

Forskel -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Beskæftigelsestilskuddet er beregnet på baggrund af 237 bruttoledige i 2016, hvilket er 37 færre end i 
2015.  

 

Tabel 8 – Tilskud til nedsættelse af skat fra 2016 til 2017  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 -0,8 -0,8 -0,4 -0,4 

Budgetforslag 2018-2021 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 

Forskel 0,0 0,0 0,0 0,4 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Byrådet satte i budget 2017 grundskyldspromillen for øvrige ejendomme ned med 0,22 promille fra 21,17 
promille til 20,95 promille, og grundskyldspromillen for produktionsjord fra 6,37 promille til 6,15 promille. 
Solrød får et tilskud til provenutabet på 75% i 2017, 50% i 2018 og 2019 og 25% i 2020. Tilskuddet er 
fastsat ud fra provenutabet i 2017 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 2017 til 2021 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. 

Byrådet har tidligere i budget 2014 nedsat personskatten fra 24,8% til 24,6%, grundskyldspromillen for 
øvrige ejendomme fra 22.24 promille til 21,17 promille og grundskyldspromillen for produktionsjord fra 
7,20 promille til 6,37 promille. 

Skattenedsættelserne medfører følgende mindreindtægt fra skatter i 2018-2021: 

Tabel 9 – Provenutab ved skattenedsættelse i 2014 og 2017  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse i 
budget 2014:     

- Kommuneskat 9,3 9,1 9,6 10,3 

- Grundskyld 7,5 7,7 7,9 8,1 

Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse i 
budget 2017: 
- Grundskyld 1,5 1,6 1,6 1,7 

Tilskud til skattenedsættelse -0,8 -0,8 -0,4 0 

Provenutab i alt 17,6 17,7 18,8 20,2 
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Samlet set har der været følgende ændring i indtægter i 2018-2021: 

Tabel 10 – Samlet ændring i indtægter  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 -1.247,5 -1.310,3 -1.362,9 -1.362,9 

Budgetforslag 2018-2021 -1.253,3 -1.292,4 -1.344,4 -1.371,5 

Forskel -5,8 17,9 18,5 -8,6 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Tilpasning af udgifter 

Budgetforslag 2018-2021 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 2017.  

I Mål og Økonomi 2018-2021 er der i tabel 1 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 18-priser. 

 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Tabel 11 – Serviceudgifter indenfor servicerammen  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 i 18-priser 911,2 924,4 931,9 931,9 

Opjustering af budgetgrundlag 50,3 54,7 56,1 62,3 

Nedjustering af budgetgrundlag -39,4 -43,3 -44,2 -42,5 

Nye initiativer 2,4 0,7 -0,5 -0,4 

Budgetforslag 2018-2021 924,5 936,5 943,3 951,3 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Budgetgrundlaget er gennemgået og tilpasset til ny befolkningsprognose og resultatet af budgetopfølg-
ningerne i 2017. Endvidere er indarbejdet nye initiativer og udbudsgevinst fra udbud på ældreområdet. 
Samlet set er der en forøgelse af servicerammen på 13,3 mio. kr. i 2018, 12,1 mio. kr. i 2019, 11,4 mio. 
kr. i 2020 og 19,4 mio. kr. i 2021.  

Den væsentligste årsag er øgede udgifter til ældre og sundhed, specielt hjemmeplejen jf. notat i budget-
mappen. Samlet er der en forøgelse på 12,3 mio. kr. i 2018 og 15,3 mio. kr. i 2019-2021. Stigningen fra 
2018 til 2019 skyldes udvidelse af rehabiliteringen på Plejecentret Christians Have.  

Til delvis finansiering af de stigende udgifter til ældre og sundhed er det forudsat, at den kommunale 
hjemmepleje fremover skal afregnes efter samme timepris som den private leverandør. Det giver en årlig 
gevinst på 1,7 mio. kr. Udbud af Christians Have og fritvalgsleverandør til hjemmeplejen har givet en år-
lig udbudsgevinst på 2,2 mio. kr. inkl. tilpasning af pakkepriser for kommunal leverandør på Plejecentret 
Christians Have. 



11 

 

På det specialiserede område er der mindreudgift på børn- og ungeområdet på 4,5 mio. kr., mens der er 
en merudgift på det specialiserede voksenområde på 4,2 mio. kr. som følge af overgang fra børn til vok-
senområdet. 

Digitaliseringen tager fat i disse år, og der er indregnet en yderligere udgift til digitalisering på 3,0 mio. kr. 
i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019-2021. Digitalisering er også vigtig på skoleområdet og her er indarbejdet 
yderligere 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. 

Vækst i befolkningstallet fordrer også professionalisering af forvaltningen, samtidig med at der sker til-
pasning i forvaltningen til det lavere flygtningetal. Samlet set udvides der med 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,8 
mio. kr. i 2019-2021.  

Der kommer nyt byråd og ældreråd i 2018. Der afsættes 150.000 kr. til kattegatkurser og strategiseminar 
for byrådet og 20.000 kr. ekstra til opstart af nyt ældreråd. 

Der indføres besøg i sundhedsplejen, når børnene er 1½ år, idet det kan give tidlig opsporing og færre 
udgifter på sigt. 

Sygefraværet skal nedbringes, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 til forsøgsordning med fysio-
terapeut/ergoterapeut, der kan vejlede personalet ved udfordringer med bevægeapparatet jf. notat i bud-
getmappen. 

Der kommer flere almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Det giver mulighed for at hjemta-
ge borgere fra botilbud uden for kommunen, så de igen kan bo i Solrød og flytte borgere fra egne op-
gangsfællesskaber til egen bolig. Det giver behov for mere personale og kompetenceudvikling af perso-
nalet i Handicap- og psykiatri, men samtidig lavere udgifter til botilbud jf. notat i budgetmappen. I 2018 vil 
der være en udgift på 0,4 mio. kr., mens der er en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 
og 1,8 mio. kr. i 2021. 

Der igangsættes innovationsprojekt med virtuel borgerbetjening til udvalgte borgere via PC, tablet eller 
smartphone jf. notat i budgetmappen. Der er en årlig udgift på 0,6 mio. kr. til årlig licens. Der er indregnet 
en reduktion på 0,3 mio. kr. fra 2019. Hertil kommer reduktion på overførselsudgifter på 0,1 mio. kr. i 
2018 og 0,3 mio. kr. i 2019-2021. 

Et af initiativerne i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret 2017 jf. notat i budgetmappen. En årlig reduktion på 0,2 mio. kr. 

 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 

Tabel 12 – Serviceudgifter udenfor servicerammen  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 i 18-priser 66,9 70,7 72,2 72,2 

Opjustering af budgetgrundlag 6,5 6,5 6,5 6,5 

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

Nye initiativer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetforslag 2018-2021 69,9 73,5 75,5 76,6 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Opjustering af budgetgrundlaget er tilpasning af udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet, så den svarer til KL’s udmelding af udgiftsniveau i 2018. Nedjustering af budgetgrundlag er la-
vere udgifter til demografipulje til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af at 
den forventede udgiftsstigning i løbet af 2018 er indarbejdet i 2018. 
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Overførselsudgifter 

Tabel 13 – Overførselsudgifter  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 i 18-priser 231,4 232,1 232,1 232,1 

Opjustering af budgetgrundlag 10,9 9,9 10,4 10,4 

Nedjustering af budgetgrundlag -17,8 -16,4 -16,1 -15,9 

Nye initiativer -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 

Budgetforslag 2018-2021 224,4 225,3 226,2 226,3 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Overførselsudgifterne er tilpasset bedre beskæftigelsessituation og lavere antal flygtninge, der skal mod-
tages.  

Der er budgetteret ud fra det forventede antal modtagere af overførselsudgifter i 2018. Refusionen af 
overførselsudgifterne er på de fleste områder omlagt til refusion efter forventet varighed dvs. jo længere 
varighed des mindre refusion:  

 De første 4 uger:  80% refusion og 20% kommunal udgift 

 5-26 uger:  40% refusion og 60% kommunal udgift 

 27-52 uger:  30% refusion og 70% kommunal udgift 

 Over 52 uger:  20% refusion og 80% kommunal udgift. 

 

Pulje til pris- og lønregulering 

Tabel 14 – Pulje til pris- og lønregulering 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 i 18-priser 0,0 28,6 58,4 88,6 

Opjustering af budgetgrundlag 0,0 1,6 3,4 5,6 

Nedjustering af budgetgrundlag 0,0 -1,5 -3,0 -4,3 

Nye initiativer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetforslag 2018-2021 0,0 28,8 58,7 89,8 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Reservation til forventede pris- og lønændringer i 2019, 2020 og 2021, der er beregnet efter KL’s pris- og 
lønskøn fra juli 2017. 
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Skattefinansieret drift 

Den samlede ændring i skattefinansieret drift kan opgøres således: 

Tabel 15 – Skattefinansieret drift i alt  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 i 18-priser 1.209,5 1.255,8 1.294,5 1.324,8 

Opjustering af budgetgrundlag 67,7 72,7 76,4 84,7 

Nedjustering af budgetgrundlag -60,7 -64,9 -66,5 -64,9 

Nye initiativer 2,2 0,4 -0,8 -0,7 

Budgetforslag 2018-2021 1.218,8 1.264,1 1.303,7 1.344,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

 

Renter 

Tabel 16 – Renter  

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 2,1 2,3 2,5 2,5 

Budgetforslag 2018-2021 -0,1 -0,1 0,2 0,6 

Forskel -2,2 -2,4 -2,3 -1,9 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Mindreudgiften i 2018 skyldes primært lavere renteudgift til langfristede lån.  

 

Afdrag på lån 

Tabel 17 – Afdrag på lån (mio. kr.) 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Budget 2017-2020 14,9 15,6 16,4 16,4 

Budgetforslag 2018-2021 16,5 17,0 17,5 18,0 

Forskel 1,6 1,4 1,1 1,6 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter 

Merudgiften til afdrag på lån skyldes lavere lånoptagelse i regnskab 2016 og højere afdrag på lån vedr. 
ældreboliger, som følge af lavere renteudgift.  
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Budgetbalance og finansielt råderum i budget 2018-2021 

Efter indarbejdelse af ovennævnte ændringer i budgetgrundlaget kan opgøres følgende budgetbalance 
og finansielt råderum i budgetforslaget. 

Tabel 18 – Budgetbalance og Finansielt råderum 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Indtægter i alt -1.253,3 -1.292,4 -1.344,4 -1.371,5 

Serviceudgifter indenfor servicerammen 924,5 936,5 943,3 951,3 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 69,9 73,5 75,5 76,6 

Overførselsudgifter 224,4 225,3 226,2 226,3 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 28,8 58,7 89,8 

Renter -0,1 -0,1 0,2 0,6 

Udgifter i alt 1.218,7 1.264,0 1.303,9 1.344,5 

Budgetbalance  -34,6 -28,4 -40,6 -27,0 

Afdrag på lån 16,5 17,0 17,5 18,0 

Finansielt råderum  -18,1 -11,5 -23,1 -9,0 

– Foran beløb = indtægter/merindtægter/mindreudgifter/overskud 

 

Anlægsinvesteringer 

Det er i økonomiaftalen for 2018 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 17 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. 65,7 mio. kr. Råderummet til anlæg i budgetforsla-
get består af overskud fra finansielt råderum og overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Ud-
stykningerne bidrager med følgende finansieringskraft: 

 

Tabel 19 – Investeringsplan, udstykninger  

Udstykninger         

(mio. kr.) 2018  2019  2020  2021  

          

Udstykninger, byggemodning m.m.  11,0 6,2 5,5 0,7 

Udstykninger, salgsindtægter m.m. -26,0 -9,0 -9,0 0,0 

Netto til rådighed pr. år -15,0 -2,8 -3,5 0,7 

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

 

Dette giver følgende finansieringskraft til anlæg fra finansielt råderum og udstykninger. 
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Tabel 20 – Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering 

Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering         

(mio. kr.) 2018  2019  2020  2021  

          

Finansielt råderum *)  -18,1 -11,5 -23,1 -9,0 

Råderum fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest *) -15,0 -2,8 -3,5 0,7 

Samlet råderum *) -33,2 -14,2 -26,6 -8,3 

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

 

Anlægsplan i budgetforslaget 

Direktionen har prioriteret følgende områder i anlægsplanen: 

 Skoler 

 Udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet 

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

 Hal ved SIC i 2019/20 

 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup bymidte. 

 Renovering/istandsættelse af bygninger, veje m.m. 

De enkelte projekter er beskrevet i Mål og Økonomi 2018-2021 (politikområde 11).  

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 at indgå i kommunens 
kassebeholdning. 

Der er følgende udgifter til anlæg i budgetforslaget: 

 

Tabel 21 – Skattefinansieret anlæg, brutto  

Skattefinansieret anlæg, brutto         

(mio. kr.) 2018  2019  2020  2021  

          

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 17,6 23,1 18,1 4,1 

Familie- og uddannelsesudvalget 35,9 40,6 4,3 7,1 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 62,0 8,8 21,5 0,6 

I alt 115,4 72,5 43,9 11,9 

Udstykninger, byggemodning m.m. 11,0 6,2 5,5 0,7 

Skattefinansieret anlæg, brutto 126,4 78,7 49,4 12,6 

Heraf ældreboliger 49,8    

Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger 76,6 78,7 49,4 12,6 

Andel af andelsramme ud fra folketal 1.1.2018 65,7    

”Overskridelse” 11,0    
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Nedenfor er vist, hvordan forslag til anlægsplan er finansieret. 

Tabel 22 – Finansiering af skattefinansieret anlæg 

Finansiering af anlæg      

(mio. kr.) 2018  2019  2020  2021  

     Anlæg ekskl. udstykninger 115,4 72,5 43,9 11,9 

Anlægsindtægter ekskl. udstykninger -7,0 -2,2 0,0 -9,0 

P/L-regulering af anlæg 0,0 1,7 2,0 0,8 

Finansielt råderum *) -18,1 -11,5 -23,1 -9,0 

Byggekredit (boliger Christians Have)**) 31,3    

Beboerindskud og lånefinansiering 
( boliger Christians Have) ***) -73,0    

Manglende finansiering af øvrige anlæg 48,6 60,5 22,9 -5,3 

Udstykninger ****) -15,0 -2,8 -3,5 0,7 

P/l-regulering af udstykninger ****) 0,0 0,1 0,3 0,0 

Forbrug af kassebeholdning til anlæg*****) 33,6 57,9 19,6 -4,6 

*) - 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 

 

Økonomisk råderum i budgetforslaget 

Der kan opgøres følgende økonomiske råderum i direktionens budgetforslag: 

Tabel 23 – Økonomisk råderum, Budgetforslag 2018-2021  

Økonomisk råderum  
(i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 

Indtægter     

Skatter -1.300,1 -1.283,5 -1.324,7 -1.441,5 

Udligning 155,3 93,0 77,7 160,8 

Tilskud -61,2 -54,6 -50,5 -44,4 

Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,5 -46,5 -46,5 -46,5 

Tilskud til nedsættelse af skat fra 2016 til 2017 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 

Indtægter i alt -1.253,3 -1.292,4 -1.344,4 -1.371,5 

Udgifter     

Serviceudgifter, servicerammen 924,5 936,5 943,3 951,3 

Serviceudgifter, undtaget servicerammen 69,9 73,5 75,5 76,6 

Overførselsudgifter 224,4 225,3 226,2 226,3 

Pulje til prisregulering 0,0 28,8 58,7 89,8 

Renter -0,1 -0,1 0,2 0,6 

Udgifter i alt 1.218,7 1.264,0 1.303,9 1.344,5 

Budgetbalance (- = overskud) *) -34,6 -28,4 -40,6 -27,0 

Afdrag på lån 16,5 17,0 17,5 18,0 

Finansielt råderum (- = overskud) *) -18,1 -11,5 -23,1 -9,0 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 76,6 78,7 49,4 12,6 
Skattefinansierede anlæg - indtægter -33,0 -11,2 -9,0 -9,0 
Christians Have 3. etape - boliger 49,8 0,0 0,0 0,0 
Pulje til prisregulering 0,0 1,8 2,3 0,9 
Brugerfinansieret område 0,4 3,8 0,5 0,5 
Pulje til prisregulering 0,0 0,1 0,0 0,0 
Finansforskydninger 37,1 5,5 6,5 7,2 
Lånoptagelse -78,4 -7,0 -7,0 -7,0 

Ændring af kassebeholdningen **) 34,3 60,3 19,6 -3,9 

*) – 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 2018-2021. 

I tabellen nedenfor er vist kassebeholdningens udvikling i budgetforslag 2018-2021 sammenholdt med 
måltallet. 

 

Tabel 24 – Kassebeholdning, ultimo 

      

Kassebeholdning 

(i mio. kr.) 

2018  2019  2020  2021  

     Budgetforslag 2018-2021 samlet 158,7 98,4 78,8 82,7 

Budgetforslag 2018-2021 disponibel 146,0 88,9 69,1 73,0 

 
    

Måltal for kassebeholdning 47,2 47,2 47,5 47,7 

- Foran beløb = negativ kassebeholdning 

 


