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Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den økonomiske organisation:  

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Lånoptagelse 

 Skatter  

 Generelle tilskud  

 Udligning  

 Finansforskydning 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Økonomisk Politik og Finansiel Strategi 

 Udbudspolitik 

Mål  

Finansiering 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød 
Kommune både på kort og lang sigt får en robust og 
bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefri-
hed til at fastholde serviceniveauet for kommunens 
borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investe-
ringer og ny drift 
 
 
 
 

 Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebe-
holdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 
% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 47 mio. 
kr.), jf. Solrød Kommunes økonomiske politik. De 
likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, 
at der sikres et optimalt renteafkast og minimal ri-
siko for tab. 

 Beskatning: Solrød Kommune skal have en be-
skatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de 
omliggende kommuner. 

 Budgetbalancen: Driftsbalancen skal generere et 
passende overskud til finansiering af anlæg under 
hensyntagen til andre finansieringskilder som træk 
af kassebeholdningen, lån og salgsindtægter m.v. 

 Udstykninger: Overskud fra udstykninger af grun-
de bliver primært anvendt til nedbringelse af lang-
fristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremti-
dige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst 
i Solrød Kommune. 

 Skattefinansieret langfristet gæld: Lånegæld pr. 
indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. 

 Tillægsbevillinger: Tillægsbevillinger til serviceud-
gifter indenfor servicerammen skal finansieres ved 
omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleover-
holdelse, demografi og lov- og cirkulæreændrin-
ger. Tillægsbevillinger til serviceudgifter udenfor 
servicerammen, sociale overførselsudgifter, det 
brugerfinansierede område og øvrige dele af den 
kommunale økonomi finansieres indenfor den 
samlede økonomi og kassebeholdningen. 

Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene arbej-
des for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god 
kvalitet til prisen. 

 Implementering af udbudspolitikken. 

Der skal løbende ske optimering af arbejdsgangene i 
Kommunens Opkrævning med henblik på at minimere 
den samlede restancemasse.  

 Restancemassen skal nedbringes i både antal og 
beløb. Det skal ske gennem helhedsorienteret 
sagsbehandling og i dialog med borgerne, så nye 
restancer forebygges.  

Den samlede ejendomsskatterestance skal nedbrin-
ges som følge af den øgede ressourcetildeling i 2017.  

 Antallet af restancer, der skylder ejendomsskat, 
skal nedbringes til max. 100 ejendomme. Det vil 
sige en nedgang på 150 sager i forhold til, da ind-
drivelsen blev kommunal.  
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Budget 2018-21 

Tabellen viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i det enkelte års priser. 

Nettobudget - Finansiering (1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

07.22 Renter af likvide aktiver -500 -500 -500 -500 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -300 -300 -300 -300 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.265 -2.053 -2.000 -2.000 

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirk. 

-63 -32 0 0 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 200 200 200 

07.55 Renter af langfristet gæld 4.941 4.651 4.581 4.760 

07.58 Kurstab og kursgevinster -2.129 -2.045 -1.814 -1.604 

Renter i alt -116 -79 167 556 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 34.324 60.306 19.638 -3.879 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 7.006 6.480 6.480 7.200 

08.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -931 -962 0 0 

08.45 Forskydninger – deposita -1.623 0 0 0 

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 31.335 0 0 0 

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 0 0 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.263 0 0 0 

Finansforskydninger i alt 71.374 65.824 26.118 3.321 

08.55 Afdrag – langfristet gæld 16.506 16.982 17.461 17.953 

Afdrag på lån i alt 16.506 16.982 17.461 17.953 

07.62 Tilskud og Udligning 46.687 -8.985 -19.792 69.834 

07.65 Refusion af købsmoms 110 110 110 110 

07.68 Skatter -1.300.109 -1.283.540 -1.324.745 -1.441.459 

08.55 Lånoptagelse – langfristet gæld -78.393 -7.000 -7.000 -7.000 

Finansiering i alt -1.331.705 -1.299.415 -1.351.427 -1.378.515 

Finansiering i alt -1.243.941 -1.216.688 -1.307.681 -1.356.685 

- Foran beløb = indtægter 

07.22 Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 500.000 kr. 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

Der er budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 2.000.000 kr. vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til 
betaling af ejendomsskat for pensionister. Endvidere er budgetteret med en indtægt på 265.000 kr., der 
udbetales af KOMBIT for andel fra salg af KMD-ejendomme. 
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07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med sel-
skabsgjorte forsyningsvirksomheder 

Der er budgetteret med en indtægt på 63.000 kr. fra Solrød Spildevand A/S 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 

Der er samlet budgetteret med en udgift på 200.000 kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. 

07.55 Renter af langfristet gæld og 08.55 Afdrag – langfristet gæld 

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2018: 

I 1.000 kr. Renter Afdrag 

KommuneKredit 1.947 10.892 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 2.125 0 

KommuneKredit – ældreboliger 664 5.304 

Afledt renter og afdrag af budgetteret lånoptagelse 205 30 

I alt 4.941 16.506 

07.58 Kurstab og kursgevinster 

Byrådet godkendte i december 2012, at der skal opkræves en årlig garantiprovision på 1 % p.a. af gæl-
den ultimo året før på garanterede lån vedr. forsyningsområdet (Solrød Fjernvarmeværk I/S og Solrød 
Forsyning A/S). Den årlige garantiprovision fastsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen og 
fastholdes uændret til 1 % p.a. af gælden ultimo året før på garanterede lån. Der er i 2018 budgetteret 
med en indtægt på 527.000 kr. fra Solrød Fjernvarme og 447.000 kr. fra Solrød Spildevand. 

Byrådet godkendte i maj 2014, at der gives kommunegaranti til Solrød Biogas mod en årlig garantiprovi-
sion på 1,5 % af gælden ultimo året før. Der forventes en indtægt på 1.155.000 kr. i 2018. 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2018 på 34,3 mio. kr. Ultimo 2018 forventes en kassebehold-
ning på 158,7 mio. kr. 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Villabyernes Boligselskab 

Byrådet godkendte den 5. oktober 2015, pkt. 138, at Villabyernes Boligselskab tilbagebetaler lån ydet af 
Solrød Kommune på samlet 2.160.000 kr. med 720.000 kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020.  

Boligindskud rehabiliteringsboliger på Christians Have 

I forbindelse med udbygning af Plejecentret Christians Have med 3. etape etableres 24 rehabiliteringsbo-
liger. Der afsættes 526.000 kr. til betaling af indskud i boligerne. 

Boligindskud flygtningeboliger 

Der er afsat 200.000 kr. årligt til betaling af indskud i forbindelse af leje af private boliger til midlertidige 
flygtningeboliger. 

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Der er budgetteret med et årligt nettoudlån på 7 mio. kr. Primo 2017 var der 624 lån. Der er kommet 20 
nye lån til, og der er indfriet 40 lån. Aktuelt pr. 24. august 2017 er der 604 lån og et samlet tilgodehaven-
de på 114,6 mio. kr.  
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08.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Solrød Forsyning A/S 

Solrød Forsyning gæld til Solrød Kommune ved stiftelsen pr. 1. januar 2010 skal tilbagebetales til Solrød 
Kommune over 10 år jf. lovgivningen på området. Der betales 931.000 kr. i afdrag i 2018. 

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 

Plejecentret Christians Have udbygges med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger i 2017/2018. An-
lægsudgifterne til boliger efter fradrag for kommunal grundkapital finansieres midlertidigt af byggekredit 
indtil boligerne lånefinansieres endeligt ved byggeriet ibrugtagning i 2018. Der er budgetteret med at 
byggekreditten indfries med 31,335 mio. kr. i 2018. 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirke-
skat. Der er endnu ikke modtaget budget fra Greve-Solrød Provsti. Der er budgetteret med, at en udgift 
på 1.263.000 kr. ud fra en forventning om, at merindtægten i 2017, som følge af at Byrådet valgte selv-
budgettering, skal udbetales til kirke- og præstegårdskasserne i 2018. 

07.62 Tilskud og Udligning 

Udligning og generelle tilskud 

Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrund-
lag mellem kommunerne, og dermed sikre et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent 
og det serviceniveau, som borgerne rent faktisk modtager.  

Der er forskel i kommunernes skattegrundlag, ligesom kommunerne har en forskellig alderssammensæt-
ning og social struktur. Hvis den enkelte kommune selv skulle finansiere alle sine udgifter, ville der blive 
meget store forskelle mellem kommunernes serviceniveau og skattetryk. 

I forbindelse med Kommunalreformen blev der i 2007 indført et nyt udligningssystem – nettoudligning, 
hvor det opgøres om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få under-
skud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kom-
munens økonomiske situation, og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud eller 
underskud. 

Fra 2013 blev det socioøkonomiske udgiftsbehov og det demografiske udgiftsbehov justeret og grund-
værdierne til indregning i beskatningsgrundlaget blev opdelt i produktionsjord og øvrige ejendomme. 

Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er der 
sket 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 er der etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners 
beregnede 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. 

Samtidig blev der igangsat et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med hen-
blik på at udarbejde grundlag for en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssy-
stem, som kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018. 

Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først 
kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret 2019. Forlængelsen skal ses i 
sammenhæng med, at fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem vil få be-
tydning for det kommunale udligningssystem, hvorfor der er behov for, at konsekvenserne af et nyt ejen-
domsvurderingssystem kan indgå i arbejdet med udligningstilpasninger. 
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På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til 2018 med de samme grænser, 
som gælder for 2017. 

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. 

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 over-
skud og 20 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i ho-
vedstadsudligningen.  

Statstilskuddet for 2018 er fastsat til 61,871 mia. kr. En stor del af det samlede bloktilskud går til finansie-
ring af landsudligning og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Dette medfø-
rer, at der kun er 6,523 mia. kr. tilbage til fordeling til alle kommuner efter indbyggertal. Heraf er 3 mia. kr. 
og 1 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i over-
ensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for hhv. serviceudgifter og skattefinansierede bruttoan-
lægsudgifter.  

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af 
forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. 
Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennem-
snittet modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. 
indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. ind-
bygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen 
mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet fra selskabsskat i Solrød 
er på 10,576 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til 473 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 1.285 kr., dvs. 
der modtages et tilskud pr. indbygger på 406 kr. pr. indbygger eller 9,072 mio. kr.  

Der er i budgetforslaget indregnet selvbudgettering af skat, udligning og tilskud. Selvbudgettering giver 
følgende tilskud og udligning i 2017: 

I 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Landsudligning 67.272  

Hovedstadsudligning 59.820  

Overudligningsbidrag 3.660  

Ordinært statstilskud  -9.852 

Betinget statstilskud – service  -11.712 

Betinget statstilskud – anlæg  -3.900 

Udligning af selskabsskat  -9.072 

I alt 130.752 -34.536 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige 
merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Ordningen tager sigte 
på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæs-
sige udgifter vedrørende børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleun-
dervisning.  

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens 
folketal. Bidraget udgør i 2017 4,803 mia. kr. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dæk-
ning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere på 5.969 kr. pr. udlænding og 
yderligere et tilskud på 5.838 kr. pr. 0-5 årig udlænding og 23.976 kr. pr. 6-16 årig udlænding.  

I 2018 modtages et tilskud på 11,484 mio. kr. og der betales et bidrag på 18,756 mio. kr.  
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Bidrag til regioner 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 133 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der 
betales bidrag i 2018 på 2,971 mio. kr. ud fra et folketal på 22.339. 

Særlige tilskud 

Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i 
den øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en be-
stemt målgruppe. 

Særlige tilskud 2016 (1.000 kr.) 

Note  Udgifter Indtægter 

A 
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske  
problemer (bidrag) 

2.688  

B Beskæftigelsestilskud  -46.512 

C Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -2.232 

D Tilskud til generelt løft i ældreplejen  -2.580 

E Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -3.468 

F Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen  -480 

G Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet  -5.796 

H Tilskud vedr. skatteændringer fra 2016 til 2017  -756 

I Midlertidig kompensation - refusionsomlægning  -636 

 I alt (i 1.000 kr.) 2.688 -62.460 

A. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

Den samlede tilskudspulje for 2018 udgør 0,05 % af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hoved-
stadsområdet, i alt 225,996 mio. kr. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bi-
drag, der opkræves fordelt efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Solrød betaler et bidrag på 
2,688 mio. kr. i 2018. Tilskuddet fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren. 

B. Beskæftigelsestilskud  

Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I 
den forbindelse ydes et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne.  

Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæfti-
gelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til for-
sikrede ledige i året. 

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først forelø-
bigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, så det i højere grad svarer til kom-
munernes forventede udgifter. Endeligt efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af 
opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på 
grundlag af de kommunale regnskaber. 

Efter de generelle regler beregnes grundtilskuddet én gang for alle ved udmeldingen af foreløbigt tilskud i 
året inden tilskudsåret, således at midtvejs- og efterregulering alene omfatter merudgiftsbehovet. 

Beskæftigelsestilskuddet i 2018 er beregnet på baggrund af 237 bruttoledige i 2016, og der modtages 
49,104 mio. kr. i grundtilskud, hvoraf der modregnes 2,592 mio. kr. i merudgiftsbehov dvs. beskæftigel-
sestilskuddet er på 46,512 mio. kr.  

C. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Med finansloven for 2012 er der afsat tilskudspulje til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 
og frem. Tilskuddet, der for 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles efter den enkelte kommunes andel af det 
skønnede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2018. Solrød kommunes andel af tilskudspuljen er 2,232 mio. kr.  
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D. Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboli-
ger pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspul-
jen udgør i 2018 725,3 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,580 mio. kr. 

E. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter 
en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2011 
forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønud-
vikling og udgør for 2018 972 mio. kr. Solrød Kommunes andel af puljen er på 3,468 mio. kr. 

F. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

I forlængelse af aftale 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 
2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2018 
udgør tilskuddet 133,596 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreom-
rådet. Solrød Kommunes andel af puljen er på 0,480 mio. kr. 

G. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2017 ydes et 
ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles således: 

 1,5 mia. kr. fordeles som grundbeløb til alle kommuner fordelt efter indbyggertal 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger 
over landsgennemsnittet. 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) 
under 176.700 kr. pr. indbygger. 

Solrød kommune får alene en andel af de 1,5 mia. kr. og tilskuddet udgør 5,796 mio. kr. 

H. Tilskud til skatteændringer 

Der modtages et tilskud til provenutab som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen fra 2016 til 
2017 på 0,756 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,384 mio. kr. i 2020, som er det sidste år, der modtages til-
skud.  

I. Overgangsordning for 2016 og 2017 som følge af reform af refusionssystemet og tilpasninger i 
udligningssystemet. 

Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 giver 
samlet set anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. I forlængelse 
heraf er etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregne-
de 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. 
Overgangsordningen er forlænget i 2018, hvor Solrød modtager 0,636 mio. kr. i tilskud. 

07.65 Refusion af købsmoms 

Økonomi- og indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at 
kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold 
til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. 

I forbindelse med finansieringsreformen er momsudligningsordningen ændret, så der ikke længere op-
kræves et særligt momsbidrag, men sådan at kommunernes finansiering af momsrefusionen i stedet re-
guleres over bloktilskuddet. 

Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket forventes at udgøre 0,11 mio. kr. pr. 
år. 
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07.68 Skatter 

Kommuneskat 

Budgetforslaget for 2018-2021 er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018 og en 
prognose for 2019-2021, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2015 i maj 2017 fremskrevet 
med KL’s skøn over indkomstudviklingen ved statsgaranti.  

Udskrivningsgrundlaget i 2018 svarer til en skatteindtægt på 1.143,455 mio. kr. med en uændret skatte-
procent på 24,6 %. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne er 24,91 % i 2017. Solrød ligger så-
ledes i 2017 0,31 % point under landsgennemsnittet. 

Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede ud-
skrivningsgrundlag: 

Udskrivningsgrundlag 2017 (1.000 kr.) 

Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr. 2018 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.371.768 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 4.648.191 

Forskel 276.423 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på bag-
grund af maj afregningen for indkomstår 2015. 

Der er anvendt følgende befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året): 

Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året) 

Medio året 2017 2018 2019 2020 2021 

0-17 år 5.211 5.283 5.382 5.412 5.395 

18-25 år 1.740 1.766 1.738 1.666 1.614 

26-40 år 3.360 3.594 3.865 3.960 3.933 

41-60 år 6.763 7.025 7.275 7.391 7.419 

61 år og derover 5.295 5.420 5.571 5.692 5.794 

I alt 22.369 23.088 23.831 24.121 24.155 

Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

Skøn over udskrivningsgrundlag 

I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skønnet udskrivningsgrundlag 4.007,1 4.156,8 4.327,9 4.648,2 4.564,5 4.805,5 5.171,7 

Statsgaranteret  
Udskrivningsgrundlag 

3.909,9 4.018,5 4.192,9 4.371,8    

Forskel 97,2 138,4 135,0 276,5    

Selskabsskat 

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat selskaberne i kommunen og de selskaber der har fi-
lialer i kommunen betaler til staten.  

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2016 (vedrørende indkomståret 2015 og tidligere ind-
komstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2018 på 10,576 mio. kr. På landsplan er der en stig-
ning i provenuet fra budget 2017 til 2018 på 11,3 %. I Solrød er der en stigning på 42,8 %.  

Anden skat pålignet visse indkomster 

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2016 udbetales fra staten i 1. kvartal 2018. Indtægten er meget 
svingende og der modtages 0,550 mio. kr. i dødsboskat i 2018 Der er ikke budgetteres med indtægt i 
2019-2021. 
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Grundskyld 

Regeringen har den 2. maj 2017 indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Det radikale Venstre. Der er følgende hovedelementer i aftalen med betydning for hhv. borgere, kommu-
ne og den kommunale byrdefordeling: 

Aftale om ændret boligbeskatning - betydning for: Borgere Kommuner Byrdefordeling 

Boligskattestoppet ophæves fra 2021 X X X 

Forsigtighedsprincip: Beskatningsgrundlag fastsættes 20 pct. la-
vere end vurderingen 

X X X 

Lavere ejendomsværdiskattesats X   

Statslig beregning af grundskyldspromiller i 2021 og forbud mod 
stigning 2021-2025 

X X  

Skatterabat til boligejere indtil salg X   

Indefrysningsordning 2018-2020 X X  

Statslig opkrævning (X) X  

Stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme, leje- og andels-
boliger 

X X X 

Beskatning af land- og skovbrug: uændrede promiller X X X 

Statsgaranterede grundværdier fra 2019  X  

Boligaftalen har ingen betydning for budgetteringen af 2018. Af de nye elementer er det alene den mid-
lertidige indefrysningsordning 2018-2020, som skal træde i kraft i 2018. Det er forventningen pt., at inde-
frysningen vil blive håndteret som en integreret del af beregningen af grundskylden. I 2018 skal indefrys-
ningen først udmøntes over 2. rate af opkrævningen for 2018. 

Kommunerne skal derfor budgettere en forventet stigning i ejendomsskatterne i 2018 som vanligt. Inde-
frysningsordningen vil indebære, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefryses som 
gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. KL vil drøfte likvi-
ditetsvirkninger heraf med Skatteministeriet. 

Ejendomsskatten beregnes som grundskyld af de afgiftspligtige grundværdier og som dækningsafgift for 
visse offentlige ejendommes afgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier. 

Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan 
stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning 
i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Fastfrysningen i 
2016 og 2017 betyder i praksis en reguleringsprocent på 0 for de omfattede boliger. I økonomiaftalen for 
2018 er forudsat en reguleringsprocent på 6,5 pct. i 2018, og dermed en stigning i grundskylden i de 
ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er 
indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2018 og i bloktilskuddet for 2018.  

Skøn over reguleringsprocent og udvikling i grundværdier 

 2018 2019 2020 2021 

Reguleringsprocent 6,5 6,5 6,6 6,7 

Skønnet landsudvikling 1,1 5,3 5,4 5,5 

Ud fra udviklingen i tidligere år er KL’s skønnede landsudvikling indregnet med 50% i Solrød. 

Grundskyldspromillen er i 2017 nedsat fra 21,17 ‰ til 20,95 ‰ for øvrige ejendomme. Dette giver et 
samlet provenu på 144,720 mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige 
ejendomme er 26,121 ‰ i 2017. Solrød ligger således i 2017 5,171 ‰ under gennemsnittet.  

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktions-
jord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage 
et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskylds-
promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord. 
Grundskyldspromillen er i 2017 nedsat fra 6,37 ‰ til 6,15 ‰. Dette giver et samlet provenu på 0,797 mio. 
kr. 
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Anden skat på fast ejendom 

I 2018 er dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastsat til 10,475 ‰. Dækningsafgiften 
for offentlige ejendommes forskelsværdi er fastsat til 8,75 ‰. Der er budgetteret med uændret promille i 
dækningsafgift, hvilket giver et samlet provenu på 10.000 kr. 

08.55 Lånoptagelse – langfristet gæld 

I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge 
og refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere er der 
låneadgang til lån vedr. ældreboliger. 

Jf. budgetaftalen for 2014 er det forudsat, at der hjemtages lån til finansiering af nettoudlånet til pensioni-
sternes lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere hjemtages lån vedr. udbygning af Christians Have i 
2018. 

Lånoptagelse (1.000 kr.) 

 2018 2019 2020 2021 

Nettoudlån vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 

Christians Have – 30 ældreboliger og 24 rehabiliteringsboliger -71.393    

I alt -78.393 -7.000 -7.000 -7.000 

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti 

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på: 

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udlig-
ningsbeløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udlig-
ningsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne vil på linje 
med øvrige kommuner vil få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel til-
skudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret (midtvejsregu-
leringen).  

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 
foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra ud fra kommunens 
egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2018 (betalings-
kommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Beregningen baseres i øvrigt på en række for-
udsætninger, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. juli i året forud for bud-
getåret. Selvbudgettering indebærer altså, at budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for 
det enkelte budgetår er sammenknyttet. Ændrer kommunen i løbet af budgetprocessen sit skøn over ud-
vikling i skattegrundlaget, vil det indebære, at der skal foretages et tilsvarende revideret skøn over tilskud 
og udligning. 

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

I 2018 er betalingsfolketallet ved selvbudgettering på 22.591 indbyggere og 22.339 indbyggere ved 
statsgaranti. 
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Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tilskud, udligning, skat ved statsgaranti og selvbudgettering (1.000 kr.) 

I 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel 

Landsudligning 33.660 67.272 33.612 

Hovedstadsudligning 42.804 59.820 17.016 

Overudligningsbidrag 3.612 3.660 48 

Statstilskud -25.188 -25.464 -276 

Selskabsskat -9.072 -9.072 0 

Udlændinge 7.068 7.272 204 

Kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder 2.556 2.688 132 

Øvrige tilskudsordninger i alt -59.489 -59.489 0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -4.049 46.687 50.736 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.075.455 -1.143.455 -68.000 

Nettoindtægt i budget 2016 -1.079.504 -1.096.768 -17.264 

Efterregulering af udligning i budget 2021 0 4.132 4.132 

Nettoindtægt i alt -1.079.504 -1.092.636 -13.132 

(- = indtægt) 

Der vil være en merindtægt på 17,264 mio. kr. i 2018 ved valg af selvbudgettering og en skønnet udgift til 
efterregulering på 4,132 mio. kr. i 2021, i alt en merindtægt på 13,132 mio. kr. ved valg af selvbudgette-
ring.  

Leasing 

Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, 
herunder sale-and-lease-back arrangementer. 

Solrød kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, hvorfor budgettet 
ikke er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter. 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Likvide aktiver  9.633 5.281 1.459 4.470 

Langfristet gæld  
ekskl. ældreboliger 

-8.837 -11.083 -12.273 -9.842 

Langfristet gæld  
vedr. ældreboliger 

-4.675 -4.976 -4.643 -4.370 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.300 

 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region Sjæl-
land 

Hele  
Landet 

Udskrivningsgrundlag  199.504 189.565 162.637 166.146 

Grundværdier,  
landbrugsejendomme 

5.816 7.168 33.399 23.744 

Grundværdier,  
øvrige ejendomme 

305.759 264.972 164.658 167.754 

Beskatningsgrundlag 231.771 217.588 180.861 184.427 

Selskabsskatter 334 3.239 614 1.174 

Afdrag på lån -641 -956 -1.057 -913 

Ressourcegrundlag 224.862 260.304 242.295 244.300 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.100 

 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2016 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Udskrivningsprocent  24,60 24,46 25,46 24,91 

Grundskyldspromille,  
landbrugsejendomme 

6,15 6,94 6,76 6,88 

Grundskyldspromille,  
øvrige ejendomme 

20,95 24,40 26,36 26,12 

Beskatningsniveau 23,96 24,33 25,40 24,91 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.100  

 

 


