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Politikområdet Finansiering er et centralt område i for-

hold til at sikre, at vi som kommune har orden i økono-

mien. 

 

På dette politikområde har vi fokus på kommunens over-

ordnede økonomi og balancen mellem indtægter og ud-

gifter. 

 

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer: 

 Skatter 

 Tilskud og udligning 

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Finansforskydninger 

 Lånoptagelse 

 Kassebeholdning 

 

Desuden handler politikområdet også om kommunens 

politik for udbud af opgaver til private leverandører. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Orden i økonomien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 1 – samlet sum -1.592.543 

Skatter -1.547.217 

Tilskud og udligning 31.741 

Renter 2.298 

Afdrag på lån 22.997 

Finansforskydninger -37.236 

Lånoptagelse 0 

Forbrug af kassebeholdning -65.126 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Økonomisk politik og finansiel strategi 

 Udbudspolitik 

 Opkrævningspolitik 

 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Byrådet skal drøfte Økonomisk politik og Finan-

siel strategi i 1. halvår af 2023. 

 Byrådet skal drøfte Udbuds- og indkøbspolitik i 1. 

halvår af 2023. 

 Opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter vil 

overgå til SKAT fra 2024 
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Skatter 
 
Tabel 1 Skatter 

Kommuneskat 

Budgettet for 2023-2026 er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2023 og en prognose for 

2024-2026, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2021 fremskrevet med KL’s skøn over indkomstud-

viklingen ved statsgaranti i 2024-2026. Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og 

det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag: 

 
Tabel 2 Udskrivningsgrundlag 2023 

Byrådet har vedtaget, at der er selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2023, hvilket giver en yderli-

gere indtægt i forhold til statsgaranti på 21,3 mio. kr. Ved selvbudgettering får Solrød Kommune skatteindtægter fra 

borgere, der bor i Solrød Kommune i 2023, mens Solrød Kommune ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de 

borgere, der boede i Solrød Kommune i 2020 fremskrevet med landsudviklingen i indkomsterne fra 2020 til 2023. Et 

andet forhold der taler for valg af selvbudgettering er, at ledigheden er tilbage på et lavere niveau end før nedluknin-

gen som følge af COVID-19 i foråret 2020.  

 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning 

af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en 

tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten 

op. Samtidig etableres to tilskudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstskatten under ét 

holdes i ro. Indkomstskatten kan fremover udskrives med 2 decimaler. De individuelle rammer til forhøjelse af ind-

komstskatten i perioden 2021-2025 følger de årligt indfaserede tab som følge af udligningsreformen for perioden 

2021-2025. Solrød Kommune har tab, og har fået tildelt følgende ramme til skatteforhøjelse: 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet sum -1.547.217 -1.563.160 -1.673.044 -1.703.506 

Kommunal indkomstskat -1.363.423 -1.374.661 -1.477.499 -1.504.941 

Selskabsskat -12.514 -12.514 -12.514 -12.514 

Anden skat pålignet visse indkomster -327 0 0 0 

Grundskyld -170.953 -175.985 -183.031 -186.051 

I 1.000 KR. 2023 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 5.294.667 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 5.475.593 

Forskel -180.926 
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Tabel 3 Ramme til skatteforhøjelse i 2021-2025 

Det er i budgetaftalen for 2021 aftalt at gennemføre stigning af kommuneskatten jf. den tildelte ramme. Der var der-

for en skattestigning i 2021 på 0,11 % til 24,71 % og i 2022 på 0,10 % til 24,81 %. I budget 2023-2026 er der i 2023 

og 2024 i hvert år indregnet en skattestigning på 0,09 %, hvilket giver en skatteprocent på 24,90 % i 2023 og 24,99 % 

i 2024, 2025 og 2026.  

 

Udskrivningsgrundlaget i 2023 svarer til en skatteindtægt på 1.358,5 mio. kr. med en uændret skatteprocent på 24,81 

% og en skatteindtægt på 1.363,4 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,9%. Den gennemsnitlige skatteprocent i kom-

munerne er 24,98 % i 2022. Solrød ligger således i 2022 0,17 procentpoint under landsgennemsnittet. 

 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på baggrund af de 

foreløbigt opgjorte indkomster for indkomstår 2021 pr. 16. september 2022 samt indkomstskøn fra Økonomisk Re-

degørelse, august 2022. 

 

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

 
Tabel 4 Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen  

Der kan opgøres følgende gennemsnitsbeløb pr. skatteyder i indkomståret 2020 ved Maj-afregning 2022: 

 
Tabel 5 Gennemsnitsbeløb pr. skatteyder 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 2025 

Hele landet 429.767 307.704 227.532 175.212 67.860 

Solrød Kommunes andel 5.377 5.364 5.376 5.316 0 

Svarer til skattestigning på  0,11 % 0,10 % 0,09 % 0,09 % 0 

Provenu fra skattestigning indeholdt i budget 5.160 5.136 4.928 4.951 0 

Skatteprocent efter skattestigning 24,71 % 24,81 % 24,90 % 24,99 % 24,99 % 

FOLKETAL, MEDIO ÅRET 2022 2023 2024 2025 2026 

0-17 år 5.754 5.897 6.018 6.108 6.118 

18-25 år 1.661 1.644 1.629 1.581 1.550 

26-40 år 3.973 4.078 4.117 4.121 4.065 

41-60 år 6.881 6.955 7.022 7.030 6.991 

61 år og derover 5.823 6.006 6.122 6.256 6.388 

I alt 24.092 24.580 24.908 25.096 25.112 

KR. 0-17 år 18-25 år 26-40 år 41-60 år 61+ år I ALT 

Udskrivningsgrundlag pr. skatteyder 33.095 91.319 293.644 390.982 238.185 297.090 
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Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

 
Tabel 6 Skøn over udskrivningsgrundlag 

I 2021 er der valgt statsgaranti, hvorfor der ikke vil ske en efterregulering i 2024. I 2022 er der valgt selvbudgettering, 

og der kan i 2025 forventes en indtægt i efterregulering af kommuneskatten på 34 mio. kr. og en indtægt fra efterre-

gulering af tilskud og udligning på 3,9 mio. kr., hvilket netto vil give en indtægt på 37,9 mio. kr. i 2025. Der var i bud-

get 2022-2025 forventet en udgift i 2025 til efterregulering på 2,1 mio. kr. Efterreguleringen gøres endeligt op ultimo 

juni 2024.  

 

Selskabsskat 

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat som selskaberne i kommunen og de selskaber, der har filialer i 

kommunen betaler til staten. Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2021 (vedrørende indkomståret 2020 

og tidligere indkomstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2023 med 12,514 mio. kr. Der er budgetteret med 

uændret provenu i 2024-2026 

 

Anden skat pålignet visse indkomster 

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2020 udbetales fra staten i 1. kvartal 2023. Indtægten er meget svingende og 

der modtages 0,327 mio. kr. i indtægter fra dødsboskat i 2023. Der er ikke budgetteret med indtægt i 2024-2026. 

 

Grundskyld 

En bred kreds af partier i Folketinget blev med aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteaftalen)” i maj 

2017 enige om at omlægge opkrævningen af kommunale ejendomsskatter. Fra et kommunalt perspektiv omfatter 

aftalen følgende hovedelementer for så vidt angår grundskyld: 

 

 En omlægning af beskatningen af grundskyld fra 2024 

 Håndtering af nye vurderinger 

 Håndtering af konsekvenser for den kommunale udligning 

 

Efterfølgende har forligskredsen taget stilling til de fordelingsmæssige konsekvenser af de nye vurderinger i ”Aftale 

om neutralisering af virkninger af nyt ejendomsvurderingssystem og boligskatteforlig i udligningen” i maj 2018. 

 

Endelig er der som konsekvens af en udskudt implementering af boligskatteaftalen fra 2021 til 2024 i maj 2020 ind-

gået en aftale om ”Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen”. 

 

Beskatningsgrundlag for grundskyld 

Det fremgår af aftalerne, at kommunerne til og med 2024 skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Det vil 

sige, at der for den enkelte ejendom opgøres en afgiftspligtig grundværdi, som udgør den laveste af følgende vær-

dier: 

 

MIO. KR.  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skønnet udskrivningsgrundlag  5.108,3 5.272,5 5.475,6 5.500,8 5.776,5 6.022,2 

Budgetteret udskrivningsgrundlag  4.691,0 5.135,6 5.475,6       

Forskel  417,3 136,9 0,0    

Statsgaranteret  

udskrivningsgrundlag 
 4.691,0 4.974,9 5.294,7       
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 Ejendommens grundværdi 

 Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som danne grundlag for påligningen af grundskyld det foregå-

ende skatteår forhøjet med en årlig reguleringsprocent. 

 

For 2022-2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 %. Reguleringsprocenten for 

øvrige ejendomme er 4,4 % i 2022 og 2,8 % i 2023-2024. 

 

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundvær-

dien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i den 

enkelte kommune svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023 

Skatteministeriet har oplyst, at det forudsættes, at det såkaldte nedslag for forsigtighedsprincip ikke vil gælde ifm. 

omlægningen. Grundskyldspromillen kan ikke sættes op i forbindelse med omlægningen og kan højst fastsættes til 

30 promille. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromiller i 2024 i 2023. Omlægningen er relativ tek-

nisk, og de overordnede elementer i den politiske aftale skal endeligt udmøntes i konkret lovgivning. Det forventes 

at ske i foråret 2023. Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld udviklingen i grundværdi-

erne uden stigningsbegrænsninger. 

 

Status for de kommende vurderinger 

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet i en årrække. Det betyder, at for langt de fleste ejen-

domme er den vurdering, som kommunerne baserer grundskyldsopkrævningen på, ejendomsvurderingen fra 2011 

for ejerboliger og 2012 for øvrige ejendomme. Den årlige regulering af de afgiftspligtige grundværdier sammenholdt 

med de uændrede offentlige vurderinger betyder, at opkrævet grundskyld for et stigende antal ejendomme ikke kan 

stige mere, da den afgiftspligtige grundværdi til opkrævning af grundskyld svarer til vurderingen. 

 

Vurderingsstyrelsen har oplyst en opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger. Det omfatter nye vurderinger for 

ejerboliger pr. 1. januar 2020 med virkning fra 2021 og nye vurderinger for øvrige ejendomme pr. 1. marts 2021 med 

virkning fra 2022. Vurderinger nedskrives med 20 % i medfør af et forsigtighedsprincip. Der er følgende plan for ud-

sendelse af de nye vurderinger: 

 

 Der er i løbet af efteråret/vinteren 2021/2022 udsendt første etape af nye ejerboligvurderinger for godt 50.000 

parcel- og rækkehuse. Disse fremgår af kommunernes ejendomsskattesystemer senest med udgangen af maj 

2022. 

 I maj-juni 2022 udsendes vurderinger til yderligere ca. 100.000 parcel-og rækkehuse, som forventes at optræde i 

kommunernes ejendomsskattesystem i august/september 2022.  

 I 2023 forventes 700.000 resterende parcel- og rækkehuse udsendt i løbet af 1. halvår. Fra 2. halvår 2023 udsen-

des vurderinger for sommerhuse og ejerlejligheder, og fra 4. kvartal 2023 udsendes vurderinger for ”særligt 

komplicerede ejerboliger”.  

 Skatteministeriet har tidligere oplyst, at en andel af vurderingerne muligvis først kan udsendes i løbet af 2024.   

 Udsendelsen af erhvervsvurderinger mv. er mere usikker og forventes pt. først at kunne udsendes fra og med 

2025. 

 

Uanset den nærmere tidsplan for udsendelse af nye vurderinger, så gælder vurderinger fra og med skatteåret 2021 

for ejerboliger og fra 2022 for øvrige boliger. 

 

Det kan medføre, at opkrævningerne for 2021 og 2022 skal reguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger. 

Denne regulering vil indgå i den såkaldte fulde neutralisering. Boligejere som har betalt grundskyld af en for høj vur-

dering i perioden 2011-2020 vil få tilbagebetalt for meget opkrævet grundskyld med renter. Tilbagebetalingsordnin-

gen frem til 2020 er i statsligt regi, og kommunernes økonomi påvirkes dermed ikke af ordningen.  
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Nye vurderinger ligger til grund for tilskud og udligning i 2022 og frem 

Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskud og udligning er fra og med 2022 opgjort pba. skøn for de kom-

mende vurderinger med virkning for 2022 uanset, at langt størstedelen af disse vurderinger endnu ikke er udsendt.  

 

Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2023 for hhv. den enkelte kommune og det 

landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommu-

ner, som vælger statsgaranti. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2023 vil blive efterreguleret pba. de endeligt 

udmeldte vurderinger. 

 

For at sikre sammenhæng mellem den udgift, der er til udligning af beskatningsgrundlag og den indtægt, der er fra 

grundskyld, er indtægten fra grundskyld i budget 2023 ligesom i budget 2022 budgetteret ud fra de afgiftspligtige 

grundværdier, der er anvendt i Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskud og udligning for 2023.  

 

KL har i skatte- og tilskudsmodellen udarbejdet et skøn over udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier i den en-

kelte kommune frem til 2026, og dette skøn er anvendt i 2024-2026. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet 

med usikkerhed både for skønnet for kommende vurderinger og for det endelige regelgrundlag fra 2024.  

 

Grundlaget for budgettering af indtægten fra grundskyld, der ligeledes indgår i beregning af udligning af beskat-

ningsgrundlag fremgår af tabel 7: 

 
Tabel 7 Grundlag for budgettering af grundskyld 

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan ikke sættes op i 2021-

2028.  

 

Ved en uændret grundskyldspromille i 2023 på 20,95 ‰ for øvrige ejendomme er der et samlet provenu på 170,104 

mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige ejendomme er 26,119 ‰ i 2022. Solrød 

ligger således i 2022 5,169 ‰ under gennemsnittet.  

 

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord bereg-

nes som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 %. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu 

på 7,2 ‰ af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der 

således kun 7,2 ‰ i grundskyld på produktionsjord. Ved en uændret grundskyldspromille i 2023 på 6,15‰ er der et 

samlet provenu på 0,848 mio. kr. 

 

I 1.000 KR.. 2022 2023 2024 2025 2026 

Øvrige ejendomme, afgiftspligtige grundvær-

dier  
7.879.317 8.119.540 8.359.763 8.696.075 8.840.209 

Øvrige ejendomme, provenu (20,95 promille) 165.072 170.104 175.137 182.183 185.202 

Produktionsjord, afgiftspligtige grundværdier) 137.961 137.961 137.961 137.961 137.961 

Produktionsjord, provenu (6,15 promille) 848 848 848 848 848 

Samlet provenu  165.920 170.952 175.985 183.031 186.050 
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Det budgetterede provenu fra grundskyld i det enkelte år vil først blive opkrævet i takt med, at de nye vurderinger er 

udsendt, og den tidligere opkrævede grundskyld er efterreguleret. Der vil derfor komme en likviditetsmæssig for-

skydning frem til 2025, der ikke er taget højde for i budget 2023-2026. Der vil blive taget højde for den likviditets-

mæssige forskydning i opkrævning og indbetaling af grundskyld forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger.  

 

 

Tilskud og udligning 
 
Tabel 8 Tilskud og Udligning 

Udligning og generelle tilskud 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af 

det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatnings-

grundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der er indført et 

generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning 

og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. 

 

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent 

mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i landsudligningen 

og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det 

mellemkommunale system balancerer tilskud fra og bidrag til udligningsordningen. 

 

Budgettering ud fra selvbudgettering 

Byrådet har ved 2. behandling af budget 2023-2026 besluttet, at der skal anvendes selvbudgettering af skat, udligning 

og tilskud i 2023. I 2024-2026 er der budgetteret ud fra skønnet statsgaranteret grundlag.  

 

Ved selvbudgettering får Solrød Kommune skatteindtægter fra borgere, der bor i Solrød Kommune i 2023, mens Solrød 

Kommune ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de borgere, der boede i Solrød Kommune i 2020 fremskrevet 

med landsudviklingen i indkomsterne fra 2020 til 2023. Et andet forhold der taler for valg af selvbudgettering er, at 

ledigheden er tilbage på et lavere niveau end før nedlukningen som følge af COVID-19 i foråret 2020.  

 

I statsgarantien for 2023 indgår 30.000 ukrainere fordelt på de enkelte kommune jf. Danmarks Statistiks befolknings-

prognose. Der er ikke indregnet ukrainere i selvbudgetteringen. Ukrainerne vil indgå i efterreguleringen i 2026 i det 

omfang de dels boede i Solrød Kommune den 1. januar 2023 og dels med den indkomst, som de har tjent i 2023, når 

indkomsterne er opgjort i maj 2025. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet sum 31.741 -20.318 -27.205 -34.421 

Udligning og generelle tilskud 49.585 -7.847 -14.664 -21.682 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 3.300 3.605 3.834 3.965 

Kommunale bidrag til regioner 2.854 3.019 3.154 3.270 

Særlige tilskud -24.108 -19.205 -19.639 -20.084 

Refusion af købsmoms 110 110 110 110 
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Tabel 9 Selvbudgettering af tilskud og udligning i 2023 

Udligning af beskatningsgrundlag 

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag 

opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring lands-

gennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgen-

nemsnittet modtager et tilskud på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnit-

tet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 % af forskellen 

mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.  

 

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med 

et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet. Kommuner 

med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 % af forskellen mellem kommunens beskatnings-

grundlag og 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskat-

ningsgrundlag betaler et bidrag på 18 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 % af lands-

gennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på 

alle 98 kommuner efter indbyggertal. 

 

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 % for den laveste del, og for 

kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 % af den højeste del. Solrød Kom-

munes udligningsniveau er på 75 %, og udgiften i 2023 er på 199,8 mio. kr. 

 

Udligning af udgiftsbehov 

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov 

over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgen-

nemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet dvs. Solrød Kommune et 

bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, 

og der er således tale om en mellemkommunal ordning. 

TILSKUD OG UDLIGNING, 1.000 KR. UDGIFTER INDTÆGTER 

Udligning af beskatningsgrundlag 202.932  

Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag -3.120   

Udligning af udgiftsbehov 162.612  

Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov 900   

Finansieringsandel af overudligning 1.212  

Finansieringsandel af særlig kompensation 5.460   

Ordinært bloktilskud  -288.816 

Betinget bloktilskud – servicerammen   -12.348 

Betinget bloktilskud – anlægsrammen  -4.116 

Udligning af selskabsskat   -14.868 

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme  -372 

I alt 369.996 -320.520 
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For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 

2 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle 

landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud 

er således samlet på 95 %. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et al-

dersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Solrød Kommunes udgift i 2023 er på 163,5 mio. kr. 

 

Overudligning 

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatnings-

grundlag over 125 % af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg til udligningen af beskatningsgrundlaget.  

 

Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevæ-

gelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som er omfattet 

af overudligningsbestemmelsen, vil således højst komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Det 

samlede overudligningsbeløb for alle kommuner i overudligningen finansieres af alle landets kommuner efter indbyg-

gertal. Solrød Kommunes udgift i 2023 er på 1,2 mio. kr. 

 

Særlig kompensation 

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig 

kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til nyt udligningssystem 

og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af 

dækningsafgift af offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel. 

 

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende: 

 For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdeforde-

lingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 % af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af 

tabet, der overstiger 0,15 % af kommunens beskatningsgrundlag. 

 For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, der oversti-

ger 0,4 % af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 % af 

kommunens beskatningsgrundlag. 

 

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af et bidrag fra de øvrige kommuner 

efter indbyggertal. Solrød Kommunes udgift i 2023 er på 5,5 mio. kr. 

 

Forventet midtvejsregulering af bloktilskud i 2023 

For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension har partierne bag aftalen besluttet, at der på beskæftigelsesområdet 

skal findes 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Den anden delaftale blev indgået i 

juni 2022 efter overførselsskønnet for 2023 var fastlagt i Økonomiaftalen for 2023, hvilket betyder, at virkningen af 

delaftale 2 ikke er indeholdt i Økonomiaftalen. Der er derfor budgetteret med en forventet modregning i bloktilskuddet 

i 2023-2025 ud fra en besparelse på ca. 370 mio. kr. i 2023, 375 mio. kr. i 2024 og 380 mio. kr. i 2025 og 2026, hvilket 

svarer til en forventet udgift til midtvejsregulering af bloktilskuddet for Solrød Kommune på 1,369 mio. kr. i 2023 og 

et lavere bloktilskud på 1,388 mio. kr. i 2024 og 1,406 mio. kr. i 2025 og 2026. 

 

Der er endvidere en forventet indtægt i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023 på 1,260 mio. kr. til dækning 

af udgiften til 2 modtageklasser til Ukrainske flygtningebørn i perioden januar-juli 2023 under forudsætning af 1,5 

lærer og 1 pædagog pr. klasse. Antagelsen er, at udslusning fra modtageklasse til almenområdet først sker efter 6-9 

måneder. 
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Bloktilskud 

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Til-

skud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af tilskud til udsatte ø- 

og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal.  

 
Tabel 10 Fordeling af bloktilskud 2023 

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har bud-

getteret i overensstemmelse med de aftale udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne og op til 1 mia. kr. er betinget 

af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. Solrød Kommunes indtægt i 

2023 er på 305,3 mio. kr. inkl. betinget bloktilskud. 

 

Udligning af selskabsskat 

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % 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 landsgennemsnittet modtager et tilskud pr. indbygger 

svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de 

kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. ind-

bygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet 

fra selskabsskat i Solrød er på 12,514 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til 517 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 

1.746 kr. pr. indbygger, dvs. der modtages et tilskud pr. indbygger på 615 kr. eller 14,868 mio. kr.  

 

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dæknings-

afgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud 

til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens tilskud eller bidrag pr. ind-

bygger beregnes som 10 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Denne 

værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal. Solrød kommune har intet provenu fra dækningsafgift af of-

fentlige ejendomme, og modtager 0,372 mio. kr. i udligning. 

 

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. Kommunerne finansierer denne ordning under 

ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få flygtninge og efterkommere vil 

således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere vil 

modtage et tilskud.  

 

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og 

efterkommer, der tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, social og 

I MIO. KR. 2023 

Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 318 af 23. juni 2022 75.015,9 

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår -336,6 

Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner -528,5 

Bloktilskud i alt til fordeling efter indbyggertal 74.150,6 

Heraf betinget bloktilskud 4.000,0 
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sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleunder-

visning. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud på 6.871 kr. pr. udlænding med 0-10 års ophold ex. op-

holdsgrundlag som au-pair og yderligere et tilskud på 10.571 kr. pr. 0-5 årig udlænding og 18.499 kr. pr. 6-16 årig 

udlænding. I 2023 modtages et tilskud på 7,992 mio. kr. og der betales et bidrag på 11,292 mio. kr. 

 

Bidrag til regioner 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 118 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der betales 

bidrag i 2023 på 2,854 mio. kr. ud fra et folketal på 24.190. 

 

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 bestemt målgruppe. 

 
Tabel 11 Særlige tilskud 2023 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 600,5 mio. kr. for 2023. Tilskuddet 

fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2023. Solrød Kommunes andel 

af tilskudspuljen er 3,132 mio. kr. 

 

Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboliger pr. 1. juli 2002 og frit valg 

af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør i 2023 800,1 mio. kr., der fordeles 

til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssy-

stemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 3,048 mio. kr. 

 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og 

udgør i 2023 1.072,1 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det 

aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 4,080 mio. kr. 

 

 

 

BELØB I 1.000 KR UDGIFTER INDTÆGTER 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -3.132 

Tilskud til generelt løft af ældreområdet   -3.048 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -4.080 

Finansieringstilskud   -6.120 

Tilskud til værdig ældrepleje  -4.272 

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed   -408 

Bidrag til udsatte hovedstadskommuner 2.268  

Overgangstilskud vedr. udligningsreform   -5.316 

I alt 2.268 -26.376 
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Finansieringstilskud 

Gennem en årrække er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansierings-

tilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på 

fordelingen for 2020. Solrød Kommune modtager 6,120 mio. kr. i 2023. 

 

Tilskud til værdig ældrepleje 

Tilskuddet til værdig ældrepleje er afsat fra finansloven for 2016. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en 

statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et 

generelt tilskud som særtilskud. For 2023 udgør tilskuddet 1.122,8 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk 

nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af 

tilskudspuljen er 4,272 mio. kr. i 2023. 

 

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet 

Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 mhp. at understøtte kom-

munernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt 

ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Midlerne er overført som et generelt tilskud som særtil-

skud. Tilskuddet udgør for 2022 107,1 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i 

det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 0,408 mio. kr. i 

2023. 

 

Bidrag vedr. udsatte hovedstadskommuner 

Med reform af tilskuds- og udligningssystemet er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte 

hovedstadskommuner. Tilskudsrammen udgør 604,6 mio. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt fra og med 

2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Rammen for 2023 udgør 639,1 mio. kr. Der 

ydes tilskud til 15 kommuner. 

 

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager med 0,04 % af kommunernes beskatningsgrundlag i 2020. Kom-

muner i hovedstadsområdet, hvis beskatningsgrundlag i 2020 er større end 120 % af det gennemsnitlige beskatnings-

grundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet yder et ekstra bidrag på 1 % af den del af kommunens 

beskatningsgrundlag, der overstiger 120 %. Solrød betaler et bidrag i 2023 på 2,268 mio. kr. 

 

Overgangstilskud vedr. udligningsreformen 

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virk-

ninger indfases over en årrække, således at reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på bag-

grund af en opgørelse en gang for alle af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved reformen. 

 

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab på op til 0,5 % af 

beskatningsgrundlaget, vil modtage et tilskud i 2021 svarende til den del af tabet, der overstiger 0,1 % af beskatnings-

grundlaget. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,1 procentpoint frem til og med 2024. Solrød 

kommune modtager i 2023 et tilskud på 5,316 mio. kr., og 2023 er det sidste år, hvor der modtages overgangstilskud. 

 

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 % af beskatningsgrundlaget, vil 

tilskuddet for 2021 blive fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab, der overstiger en grænse, der svarer til 

en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud vil herefter blive forhøjet med en femtedel af kommunens tab 

frem til og med 2024. 

 

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et 

bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af det samlede byrdefordelingsmæssige gevinst som overstiger 0,4 

% af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen vil herefter blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024. 
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Refusion af købsmoms 

Indenrigs- og Boligministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at kommunal 

egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til tilsvarende moms-

belagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket 

forventes at udgøre 0,110 mio. kr. pr. år. 

 

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti i 2023 

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

 

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ba-

seret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

 

Byrådet har besluttet at anvende selvbudgettering i 2023.  

 

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 bindende virkning for budgetåret. 

 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til de anførte 

beløb i tilskudsudmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet, og kommunerne vil på linje med øvrige kommuner få 

andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejs-

reguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret.  

 

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned foretage en 

beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn over kommunens 

udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2023 samt grundværdierne i kommunen. Beregningen baseres 

i øvrigt på en række forudsætninger, som er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet senest den 1. juli i året forud 

for budgetåret (for 2023 pr. 1. juli 2022). Selvbudgettering indebærer, at budgetteringen af skattegrundlag, og tilskud 

og udligning for det enkelte budgetår er sammenknyttet. Ændrer kommunen i løbet af budgetprocessen sit skøn over 

udvikling i skattegrundlaget, vil det indebære, at der skal foretages et tilsvarende revideret skøn over tilskud og udlig-

ning. 

 

I 2026 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 2023, som 

opgjort pr. maj 2025, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2023. Efterreguleringen for til-

skudsåret 2023 afregnes i de første tre måneder af 2026.  

 

I 2023 er folketallet ved selvbudgettering på 24.391 indbyggere og 24.190 indbyggere ved statsgaranti. Der er følgende 

forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 
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Der vil ved valg af selvbudgettering være en merindtægt på 19,8 mio. kr. i 2023 og en skønnet indtægt fra efterregu-

lering på 1,4 mio. kr. i 2026, i alt en merindtægt på 21,3 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. 

 

Efterregulering af selvbudgettering i 2022 

Byrådet valgte i budget 2022 at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. 

og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Det kan nu foreløbigt opgøres, at om det var en god ide at vælge selv-

budgettering. Den samlede nettoindtægt ved selvbudgettering i 2022 er foreløbigt opgjort til 1.322,3 mio. kr., mens 

statsgarantien ville have givet en nettoindtægt på 1.273,8 mio. kr. Med andre ord en gevinst ved selvbudgettering på 

48,5 mio. kr. Der var i budgettet for 2022 forudsat en gevinst på 8,6 mio. kr., fordelt med en merindtægt i 2022 på 10,6 

mio. kr. og en udgift til efterregulering i 2025 på 2,1 mio. kr. 

 

Ud fra prognosen over skatteindtægter på baggrund af de foreløbigt opgjorte indkomster i 2021 forventes en netto-

indtægt fra efterregulering i 2025 på 37,9 mio. kr. fordelt med en indtægt fra for lidt modtaget aconto kommuneskat 

på 34 mio. kr. og en indtægt på 3,9 mio. kr. i efterregulering af tilskud og udligning. 

 

 

  

 
Tabel 12 Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2023 

I 1.000 KR. STATSGARANTI 
SELV 

BUDGETTERING 
FORSKEL 

Udligning af beskatningsgrundlag 174.048 199.812 25.764 

Udligning af udgiftsbehov 162.168 163.512 1.344 

Overudligningsbidrag 1.212 1.212 0 

Særlig kompensation 5.460 5.460 0 

Statstilskud -302.772 -305.280 -2.508 

Udligning – selskabsskat -14.868 -14.868 0 

Udligning – dækningsafgift offentlige ejendomme -372 -372 0 

Udligning – udlændinge 3.216 3.300 84 

Bidrag til regioner 2.854 2.854 0 

Øvrige tilskudsordninger -24.108 -24.108 0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning 6.838 31.522 24.684 

Skatteprovenu – kommuneskat (24,91%) -1.318.902     

Skatteprovenu – kommuneskat (24,90%)  -1.363.423 -44.521 

Nettoindtægt i budget 2023 -1.312.064 -1.331.901 -19.837 

Efterregulering af udligning i budget 2026 0 -1.428 -1.428 

Nettoindtægt i alt -1.312.064 -1.333.329 -21.265 
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Renter 
 
Tabel 13 Renter 

Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 500.000 kr.  

 

Renter af kortfristede tilgodehavender 

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

 

Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 400.000 kr. i 2023 vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til betaling 

af ejendomsskat for pensionister. Som en del af boligskatteforliget overgår opgaver om lån til betaling af grundskyld 

for pensionister mv. fra kommunerne til staten fra 2024. 

 

Renter af kortfristet gæld 

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

 

Renter af langfristet gæld 

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2023-2026: 

 

Tabel 14 Renter af langfristet gæld 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet sum 2.298 2.437 2.189 1.946 

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

Renter af kortfristede tilgodehavender -300 -300 -300 -300 

Renter af langfristede tilgodehavender -400 0 0 0 

Renter af kortfristet gæld 200 200 200 200 

Renter af langfristet gæld 5.139 4.744 4.362 3.985 

Garantiprovision -1.841 -1.707 -1.573 -1.439 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Renter af langfristet gæld 5.139 4.744 4.362 3.985 

KommuneKredit 3.450 2.792 2.322 1.879 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 122 394 496 577 

KommuneKredit – ældreboliger -352 -325 -298 -270 

Indefrosne feriepenge – indeksregulering m.m. 1.919 1.883 1.842 1.799 
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Garantiprovision 

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2020 principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunalgaranti-

stillelse til forsyningsvirksomheder. På denne baggrund er garantiprovision af gælden ultimo året før fastsat til 0,4 % 

for Solrød Spildevand, 0,55 % for Solrød Fjernvarme og 2 % for Solrød Biogas. Der er i 2023 budgetteret med en 

indtægt på 613 t.kr. fra Solrød Fjernvarme, 194 t.kr. fra Solrød Spildevand og 1.034 t.kr. fra Solrød Biogas. 

 

 

Afdrag på lån 
Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån: 

 
Tabel 15 Afdrag på langfristet gæld 

Finansforskydninger 
 
Tabel 16 Finansforskydninger 

Forbrug/Forøgelse af likvide aktiver 

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2022 på 65,1 mio. kr. Ultimo 2023 forventes en samlet kassebeholdning på 

93,4 mio. kr. og en disponibel kassebeholdning på 87,8 mio. kr. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Afdrag på langfristet gæld – samlet sum 22.997 23.719 24.120 23.809 

KommuneKredit 12.754 13.271 13.520 13.455 

KommuneKredit – ældreboliger 9.029 9.088 9.147 9.206 

Indefrosne feriepenge – årets indbetaling 1.214 1.360 1.453 1.148 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet sum -102.362 -112.626 92.522 -6.983 

Forbrug af likvide aktiver -65.126 -61.159 0 -5.814 

Forøgelse af likvide aktier 0 0 11.757 0 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1.169 -1.169 -1.169 -1.169 

Deposita 0 0 -1.896 0 

Forskydninger i kortfristet gæld - Byggekredit -33.532 -50.298 83.830 0 

Forskydninger i kortfristet gæld - Kirkeskat -2.535 0 0 0 
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Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Deponerede beløb 

I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er der udbetalt 1 mia. kr. til ejer-kommunerne i 2018, hvoraf Solrød 

Kommune har modtaget 5,036 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår 

af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Byrådet har valgt at deponere fratrukket 20 

% i statsafgift dvs. 4.028.800 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2019, hvilket svarer til 403.000 kr. Byrådet 

har besluttet, at det frigivne beløb skal anvendes til finansiering af puljen ”Gør Solrød Smukkere”. 

 

I forbindelse med salg af HMN Gasnet er der udbetalt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne i 2019, hvor Solrød 

Kommune har modtaget 7.050.400 kr. Disse midler er omfattet af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og 

udligningsloven. Byrådet har valgt at deponere fratrukket 20 % i statsafgift dvs. 5.640.300 kr. Deponeringen frigives 

med 1/10 årligt fra 2020, hvilket svarer til 564.000 kr. 

 

HMN Naturgas I/S har som led i afvikling af selskabet udbetalt overskydende kapital på 502 mio. kr. til interessent-

kommunerne i 2021, hvor Solrød Kommune har modtaget 2.528.072 kr. Disse midler er omfattet af hhv. lov om natur-

gasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Byrådet har valgt at deponere fratrukket 20 % i statsafgift dvs. 

2.022.458 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2022, hvilket svarer til 202.000 kr. 

 

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Der er budgetteret med en nettoindtægt på 5 mio. kr. i indfrielse af lån fratrukket nye udlån. Primo 2022 var der 491 

lån og et samlet tilgodehavende på 90,1 mio. kr.  

 

Den midlertidige indefrysningsordning 

Den rentefri midlertidige indefrysningsordning løber fra 2018 til 2023. Kommunerne vil fortsat have automatisk låne-

adgang for de indefrosne beløb. Med forlængelsen af ordningen fra 2020 til 2023 vil der ske en væsentlig forøgelse af 

de indefrosne tilgodehavender fra boligejerne. Det skyldes, at der hvert år indefryses beløb svarende til stigningen fra 

2017 tillagt alle tidligere års indefrosne stigninger. Med aftalen fra maj 2020 har boligejerne fået mulighed for at 

fravælge indefrysningsordningen, og der er primo maj 2021 åbnet for denne mulighed via en selvbetjeningsløsning 

på borger.dk Der er afsat 5 mio. kr. i udgift til indefrysning i 2023. 

 

Som en del af boligskatteforliget overgår opgaver om hhv. lån til midlertidig indefrysning af grundskyld i 2018-2023 

sammen med lån til betaling af grundskyld for pensionister mv. fra kommunerne til staten fra 2024. Det forudsættes, 

at kommunernes tilgodehavender hos boligejerne med udgangen af 2023 overgår til staten. Staten kompenserer kom-

munerne herfor, men dette er endnu ikke fastsat ved lov. Det forventes at ske i løbet af foråret 2023. Der er endnu ikke 

taget stilling til, om eventuelle tidligere optagne lån i Kommunekredit til finansiering af lånene vil skulle indfries. Endelig 

bemærkes det, at en eventuel forøgelse af kommunernes likviditet fra 2024 kan indgå som et emne i forhandlingerne 

om økonomiaftalen for 2024. 

 

Deposita 

Beboerindskud plejeboliger 

Der er budgetteret med en udbygning med 45 plejeboliger til ibrugtagning primo 2025. Der er et beboerindskud på 

2 %, når der etableres almene ældreboliger.  

 

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 

Byggekredit 

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansiering af byggekredit under opførelsen. Der er et forventet træk på 

byggekredit på 33,5 mio. kr. i 2023 og 50,3 mio. kr. i 2024. Byggekredit indfries primo 2025 med 83,8 mio. kr. i forbin-

delse med hjemtagelse af statsstøttet lån i Kommunekredit.  
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Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2023 har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der 

er en indtægt fra kirkeskat på 38,2 mio. kr., og der udbetales 29,3 mio. kr. til kirke- og præstegårds-kasserne samt 6,3 

mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en nettoindtægt på 2,5 mio. kr. 

 

 

Lånoptagelse – langfristet gæld 
I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge, refinansie-

ring af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat og midlertidig indefrysningsordning, lån 

vedr. ældreboliger (fratrukket kommunal grundkapital) samt anlægsudgifter til affaldsordninger (brugerfinansieret). 

 
Tabel 17 Lånoptagelse 

Lån til ældreboliger 

Hjemtagelse af lån vedr. opførelse af 45 plejeboliger som almene ældreboliger primo 2025 på 88 % af opførelsesud-

giften. 

 

 

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. 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet sum 0 0 0 0 

Lån til opførelse af 45 plejeboliger 0 0 -83.423 0 
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