
Udligning Rudersdal

Hvert år betaler borgere og virksomheder omkring 5 milliarder kroner i skat til
Rudersdal Kommune. Indtægterne fordeler sig jf. nedenstående tabel:

Folketinget vedtog den 25.6.2020 en reform af tilskuds- og udligningssystemet
med virkning fra 2021. Det Konservative Folkeparti er IKKE med i denne aftale.
Ifølge Social- og Indenrigsministeriets opgørelse taber Rudersdal Kommune 115
mio. kr. årligt som følge af reformen. Mere end halvdelen af dette tab skyldes, at
kommunen skal betale mere til udsatte kommuner i hovedstadsområdet.
Kommuner med tab fik mulighed for at øge indkomstskatten tilsvarende. Tabet
(og dermed skattestigningen) indfases over 5 år.
I 2021 svarer det til et skatteprovenu på 23 mio. kr. for Rudersdal Kommune.
Efterfølgende fik kommunerne mulighed for at ansøge om en yderligere
skattestigning fra en restramme, der opstod som følge af, at det ikke var alle de
berørte kommuner, der udnyttede retten til skattestigninger. Rudersdal Kommune
søgte om en yderligere skattestigning på 27 mio. kr., hvilket blev imødekommet.
Den samlede skatteforhøjelse på 50 mio. kr. årligt svarer til en skattestigning på
0,29 procentpoint. Det Konservative Folkeparti har stemt for denne
skattestigning, da den er en konsekvens af udligningsaftalen, og alternativet
havde været markante serviceforringelser i kommunen. Se i øvrigt
beredskabspapiret vedr. udligning for yderligere herom.

Landsudligningen
Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner. Udligningen er opdelt i en separat
udligning af henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov opgjort pr.
indbygger.
Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et
tilskud på 75 procent af forskellen mellem landsgennemsnittet og kommunens
beskatningsgrundlag ganget med den gennemsnitlige skatteprocent.
Omvendt betaler kommuner med beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet
75 procent af forskellen ganget med den gennemsnitlige skatteprocent.
Der er en tillægsordning for kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag
(under 90 procent af landsgennemsnittet), så de modtager en yderligere
udligning på 20 procent.



Kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag (over 125 procent af
landsgennemsnittet) skal betale yderligere 18 procent i udligning, så
udligningsprocenten samlet set bliver 93 procent.

Den anden del handler om en kommunes udgiftsbehov. Dette opgøres på
grundlag af befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske
struktur i kommunen.
Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra kommunens indbyggertal
opdelt i aldersgrupper med tilhørende enhedsbeløb samt et udtryk for nedgang i
befolkningstallet. Det aldersbestemte udgiftsbehov udgør 67 procent af det
samlede beregnede udgiftsbehov. Det socio-økonomiske udgiftsbehov udgør de
resterende 33 procent.
Dette udgiftsbehov er sammensat af en række kriterier, der indgår med
forskellige vægte. Det drejer sig f.eks. om kriterier for borgere uden
beskæftigelse, borgere uden erhvervsuddannelse, borgere med lav indkomst,
psykiatriske patienter, handicappede, indvandrere, børn af enlige forsørgere,
afstand til arbejdspladser, befolkningstæthed, lav middellevetid og udvalgte
boligtyper.
Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet får et
tilskud på 95 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet, mens
kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet betaler et bidrag
på 93 procent.

Rudersdal Kommune har både et relativt højt beskatningsgrundlag og et
udgiftsbehov under landsgennemsnittet. Derfor er kommunen blandt de tre
kommuner i landet, der betaler mest i udligning.

Der er et overudligningsloft, som sikrer, at en kommune højst kan miste 93
procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Ordningen gælder alene for
kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger, som udgør mere end 125
procent af landsgennemsnittet. Endvidere gælder overudligningsordningen kun
ved en udskrivningsprocent ned til 23,25. Dermed er Rudersdal Kommune ikke
omfattet af overudligningsloftet hele vejen ned til vores skatteprocent, men kun
delvist, hvilket giver et provenu på knap 100 millioner kroner.

Hovedstadstilskud
Udsatte hovedstadskommuner kan få del i et særligt hovedstadstilskud på 600
mio. kr. (2020-priser).
For at være berettiget til tilskuddet skal kommunens beskatningsgrundlag ligge
under 215.000 kr. pr. indbygger, og kommunen skal opfylde mindst ét af fem



sociale kriterier. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier
kommunen opfylder.
Alle hovedstadskommuner bidrager til finansieringen af tilskudsordningen med
0,04 procent af kommunens beskatningsgrundlag.
Kommuner med et beskatningsgrundlag over 120 procent af skal betale et ekstra
bidrag på 1 procent af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120
procent. Denne ekstrabetaling omfatter blandt andre Rudersdal Kommune.

Særlige udligningsordninger
Udover den generelle udligning er der tre supplerende udligningsordninger. Den
kommunale andel af provenuet fra selskabsskat bliver udlignet i en særskilt
ordning med 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu og
landsgennemsnittet opgjort pr. indbygger. Kommunernes provenu fra
dækningsafgift på offentlige ejendomme udlignes med 10 procent af forskellen
mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet. I udligningen af
merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere ydes der
et tilskud til kommunerne pr. flygtning og indvandrer, som har haft
opholdstilladelse i op til 10 år (ekskl. au pairs) og et ekstra tilskud pr. 0-16 årig
indvandrer, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige lande. Alle kommuner
bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal.

Tilskud
For at komplicere det yderligere, så er der også en række tilskud som en
kommune kan få del i. Rudersdal får fx. følgende tilskud: Finansieringstilskuddet,
tilskud vedrørende ældreplejen, tilskud til bedre dagtilbud og tilskud til
bekæmpelse af ensomhed.
Og så er der selvfølgelig bloktilskuddet fra staten til alle kommuner hvert år. Her
udgør Rudersdal Kommunes andel i 2021 0,971%.

Bundlinjen
I debatten er der mange tal. Skal man fx kun fokusere på de udgifter man har i
udligningssystemet, eller skal man også fokuserer på indtægterne?
I Det Konservative Folkeparti i Rudersdal synes vi det er mest retvisende - og fair
- at se på den samlede bundlinje. Og den er for Rudersdal Kommune i 2021
negativ med 1,3 milliarder stigende til -1,45 milliarder i 2024.
Når vi siger at det er mest retvisende at se på den samlede bundlinje inkl tilskud,
så vil man også se, at udligningsreformen i 2021 ikke “synes så slem” for
Rudersdal Kommune. Det skyldes at vi i 2021 fik ekstraordinært mange tilskud -
og det er uafhængigt af udligningsreformen. Ergo havde regnestykket stadig
været +100 millioner kroner bedre for Rudersdal-borgerne hvis vi havde været
udligningsreformen foruden.



Med en regning til andre kommuner på 1,3 milliarder svarer det til, at alle
kommunens skatteindtægter fra d. 23. september og året ud.. Og det bliver kun
værre i de kommende år.

I tabellen her, er en mere detaljeret oversigt over de enkelte poster i
udligningssystemet:


