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Økonomisk Politik for Rødovre kommune 

 

1. Indledning 

Den økonomiske politik definerer den overordnede vision, målsætninger samt økonomistyringsprincipper 

som gælder i Rødovre Kommune.  
 

Et hovedsigte med den økonomiske politik er at understøtte, at de kommunale indtægter og udgifter anven-

des på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne. Herunder, at der skabes et økonomisk råderum 

til tværgående prioritering, og at der kan foretages bevidste politiske prioriteringer, så Rødovre fortsat kan 

være en attraktiv velfærdskommune. 

 

Den økonomiske politik skal bidrage til, at kommunens økonomi er solid nok til at kunne håndtere den for-

satte forventede vækst i kommunens indbyggertal.        

 

Rødovre Kommunes økonomiske politik understøtter Rødovrestrategien i forhold til aspektet om økono-

misk bæredygtighed. Dette skyldes, at den økonomiske politik også har fokus på at fremme en prioritering, 

hvor forebyggelse betaler sig.    

2. Overordnet vision 

At sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, der understøtter at kommunalbestyrelsens 

planlagte visioner kan realiseres, og så uforudsete udsving i indtægter og udgifter kan håndteres uden pludse-

lige opbremsninger i borgerrettede ydelser og services 

3. Målsætninger  

I tabel 1 herunder findes målsætninger i relation til finansiering, likviditetsstyring, beskatningsforhold, effekti-

visering samt gældspleje.  

Tabel 1: Målsætninger  

Nr. Område Konkret målsætning Begrundelse 

1. Sikring af tilstrækkelig 

finansiering  

At udviklingen i driftsbalancen i 

budgetåret og overslagsårene er 

stabil eller positiv 

 Krav fra Indenrigs- og Boligministeriet   

 Afgørende at opgøre, idet overskuddet på drif-

ten skal være tilstrækkeligt stort til at kunne fi-

nansiere anlægsinvesteringer og afdrag på gæl-

den   

2. Sikring af tilstrækkelig 

finansiering 

At resultatet af det skattefinan-

sierede område over budgetpe-

rioden som minimum er på ni-

veauet med afdrag på lån i bud-

getperioden 

Modvirke at Rødovre Kommune ikke kan finansiere 

afdrag på lån 

3. Likviditetsstyring  At den gennemsnitlige likviditet 

i budgetåret og i overslagsårene 

som minimum svarer til 150 

mio. kr. 

Sikre en tilstrækkelig stødpude, herunder til uforud-

sete hændelser 

4. Beskatningsforhold  At udskrivningsprocent, grund-

skyldspromille samt dækningsaf-

gift er uændrede  

Kommunens økonomiske situation er fornuftig, skat-

testigninger indebærer normalt modregninger i blok-

tilskuddet samt at beskatningsniveauet i Rødovre 

Kommune er over landsgennemsnittet  
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Tabel 1: Målsætninger (fortsat) 

Nr. Om-

råde 

Konkret målsætning Begrundelse 

5. Effekti-

vise-

ring  

Det er et grundvilkår for kommunerne at der løbende skal ef-

fektiviseres. Rødovre Kommune har gennem årene effektivi-

seret for adskillige millioner kr. I de kommende år skal dette 

arbejde fortsætte. 

 

I forhold til realisering af effektiviseringsgevinsterne fastsættes 

handlerum konkret i budgetprocessen.  

Bedre ressourceanvendelse 

6. Gælds-

pleje 

 

Størrelsen af den langfristede gæld (ex. ældreboliger og forsy-

ningsområdet) i Rødovre Kommune må ikke begrænse kom-

munens handlefrihed i fremtiden. Graden af målopfyldelse kan 

ske under hensyntagen til investeringsbehov, som er afledt af 

befolkningsvækst  

Store renteudgifter begræn-

ser kommunens økonomiske 

råderum  

 

 

4. Økonomistyringsprincipper 

Økonomistyringsprincipperne udgør en overordnet ramme for Rødovre Kommunes budgetlægning, opfølg-

ning og løbende styring1.   

 

I tabel 2 herunder findes økonomistyringsprincipperne indenfor følgende områder: God service til borgerne, 

gode beslutningsgrundlag, rettidig bygningsvedligeholdelse, fokus på revurdering, bevillingsstyring samt opfølg-

ning på fokusområder. 

Tabel 2: Økonomistyringsprincipper  

Nr. Område Konkret princip  Begrundelse 
1. God service til bor-

gerne 

Intelligent udnyttelse af mulighe-

der. for at levere god service til 

borgere 

Der kan være et økonomisk potentiale ved at 

gøre tingene anderledes og ved at tænke nyt, 

herunder fokus på teknologi  

2. Gode beslutnings-

grundlag 

Beslutning på baggrund af tal og 

fakta 

Et godt beslutningsgrundlag skal basere sig på 

viden, herunder den forventede effekt af nye 

eller ændrede aktiviteter     

 

Et godt beslutningsgrundlag tydeliggør, om der 

er efterprøvet viden for effekten af den aktivi-

tet, man vil sætte i gang eller ændre på. Eller 

om der er usikkerhed om effekten 
3. Rettidig bygningsvedli-

geholdelse 

Bygningsmassen renoveres lø-

bende fremfor akut 

Det kan ofte bedre betale sig at investere i lø-

bende vedligehold af bygninger frem for at 

vente til, at der er et akut behov 

4. Fokus på revurdering Løbende refleksion og revurde-

ring af initiativer 

Mulighed for skabelse af øget økonomisk råde-

rum samt omprioritering 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kommunerne skal fastsætte formelle regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jf. 

Styrelseslovens § 42, stk. 7.  Disse regler lever Rødovre Kommune op til ved de såkaldte ”principper for økonomisty-

ring”.  

 



 

3 
 

Tabel 2: Økonomistyringsprincipper (fortsat) 

Nr. Område Konkret princip  Begrundelse 
5. Bevillingsstyring At éngangsindtægter ikke bru-

ges til at igangsætte varige akti-

viteter/udgifter 

At modvirke et finansielt pres som følge af at 

der ikke er skabt permanent dækning til nye 

aktiviteter/udgifter  

6. Bevillingsstyring (jf.  

bevillingsreglerne til 

de generelle bemærk-

ninger til budgettet) 

Der gives som hovedregel ikke 

tillægsbevillinger i løbet af bud-

getåret, førend alle øvrige mu-

ligheder indenfor budgettet er 

undersøgt 

Tillægsbevillinger vanskeliggør alt andet lige 

muligheden for at prioritere andre (vel-

færds)områder 

7. Der sker en opfølg-

ning på fokusområder, 

jf. tillige den løbende 

Økonomiske Oversigt 

At rette opmærksomhed på 

bruttobevægelser, uanset om 

den samlede bundlinje måtte se 

fornuftig ud 

At der på et skabes viden om årsager og hand-

lemuligheder på områder med væsentlig ud-

giftsopdrift.   

 

 

God service til borgerne (pkt. 1) 

Borgernes oplevelse af kvalitet vil ændre sig i takt med at nye muligheder udvikles. Det gælder på alle ser-

viceområder, at borgernes forventninger ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet. Den gode kvalitet 

kræver derfor løbende tilpasninger og omlægninger af den måde kommunen tilvejebringer tilbud på. 

 

Tilpasninger og omlægninger kan samtidigt i nogle tilfælde skabe råderum i kommunens økonomi. Det gælder 

også forslag der kræver nytænkning, substantielle ændringer, bortfald af hele aktiviteter (som ikke er så rele-

vante længere), ændring af strukturer i organisationen, omlægninger af den service, der kendes i dag, samt 

forslag som kræver langsigtede investeringer, fx hjemtagning af opgaver.  

Gode beslutningsgrundlag (pkt. 2) 

Et godt beslutningsgrundlag gør det også tydeligt, hvor stor betydning (økonomisk og andet) der er tale om 

for det enkelte område, eller for den enkelte borger. Derudover skal det være tydeligt, om der er mulighed 

for alternativer. 

Rettidig bygningsvedligeholdelse (pkt. 3) 

Nogle vedligeholdelsesprojekter bidrager til at driftsudgifterne ikke stiger unødigt, og undertiden er udsæt-

telse af vedligehold med til at fordyre den senere vedligeholdelse. Der er derfor god økonomi i at vurdere 

hvilke projekter der er bedst økonomi i at gennemføre først, set under ét for hele kommunen. 

Revurdering med politisk opbakning (pkt. 4) 

Hyppig politisk stillingtagen til kommunens aktiviteter kan medvirke til at frigøre råderum eller ompriorite-

ringer. En aktivitet igangsættes på baggrund af nogle forventninger til omkostninger og brugere. Efter noget 

tid opstår der erfaring med, hvordan aktiviteten bidrager til de mål der var ved igangsættelsen. Derfor er der 

god grund til jævnligt at revurdere indhold og økonomi i de igangsatte aktiviteter. 

 

5. Opfølgning  

 

Der foretages en årlig opfølgning i regnskabet på den samlede økonomiske politik. Første gang med virkning 

fra regnskab 2022.   
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