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Beskrivelse af budgetområde 9.01 Renter
Indledning
Budgetområdet 9.01 omfatter alle former for renteindtægter og renteudgifter.
Finansiel Strategi for Greve Kommune
Den økonomiske politik angiver rammerne for den finansielle styring af kommunens formue og
gæld med de begrænsninger der er foreskrevet i den økonomiske politik.
Kapitalforvaltning:
Greve Kommune har valgt Nykredit og Alm. Brandt som kapitalforvaltere til at investere den overskydende likviditet, der ikke bliver benyttet til de daglige forretninger. Den frie kapital placeres fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer, dog med op til 20 procent i investeringsbeviser med underliggende aktier i porteføljen. Kapitalforvalterne har modtaget rammerne for styringen med de
begrænsninger, der står skrevet i den økonomiske politik. Restriktionerne handler fortrinsvist om
begrænset risiko ved kapitalforvaltningen og overholdelse af bl.a. FN’s chart for etiske investeringer.
Gældspleje:
Kommunekredit og Danske Bank er de finansielle institutioner som Greve Kommune benytter ved
optagelse af lån. Der optages lån til finansiering af langfristede investeringer med henblik på at fordele udgifterne på investeringens levetid. Greve Kommune optager langfristede gæld efter de kriterier, der er formuleret i den økonomiske politik:



Minimum 50 procent af låneporteføljen skal have fast rente. Resten kan have variabel
rente.
Minimum 50 procent af den rentebærende gæld skal til enhver tid være i danske kroner

Den økonomiske politik foreskriver tillige, at kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl.
gæld vedr. pleje-/ældreboliger årligt skal nedbringes. I særlige tilfælde anvender Greve Kommune
leasing til finansiering af langsigtede investeringer. Lånoptagelsen genererer renteudgifter for kommunen, ligesom kommunen opnår renteindtægter af kommunens kapitalforvaltning. Budgettet til de
finansielle udgifter og indtægter er opgjort herefter for de følgende år:
Nettorenteudgifter
Beløb i 1.000 kr.
Rente og afkast, kapitalforvaltning
Udbytte og udlodninger
Renter af langfristet gæld
Kurstab, indfrielse af valutaswap
Udtrædelse, Østsjællands beredskab
I alt 9.01

B 2020
-1.500
-1.500
6.816
7.000
2.000

B 2021
-2.000
-1.500
9.754
0
0

B 2022
-2.000
-1.500
11.546
0
0

B 2023
-2.000
-1.500
12.046
0
0

11.816

6.254

8.046

8.546

- = indtægter / + = udgifter
Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab
Budget 2020 – 2023 er i 2020 priser.
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De finansielle udgifter og indtægter afspejler de nuværende og forventede kapitale altiviteter. Her
følger et par nedslag på området:


Renteudgifter er budgetlagt med en fortsættelse af det lave renteniveau, dog med en stigende renteprofil i 2021 og årene frem, stigende med 1 procent point frem til 1,75 procent
point i 2023.



I byrådsreferat 9. september 2019 er det besluttet at omlægge schweizerfranc forpligtelsen
til lån i danske kroner. I denne konvertering indgår en valutaswap med et indbygget lånoptag. Indfrielse af denne valutaswap resulterer i et realiseret tab svarende til en resterende
forpligtelse, der mangler at blive afdraget. Denne post er budgetlagt i 2020.



Kapitalafkastet ved investering i værdipapirer er nedskrevet i budgettet, da kapitalforvalterne forventer en afmatning i verdensøkonomien og deraf lavere afkast i årene der kommer.



Ved udtrædelse af Østsjællands beredskab bliver der realiseret et tab ved at egenkapitalen
er negativ. Denne post er budgetlagt i 2020.

Status på den finansielle styring af kommunens likviditet
I kassebeholdningen indgår kommunens kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter og beholdninger af værdipapirer. De lovpligtige deponeringer indgår ikke i kassebeholdningen.
Kommunen har en gennemsnitlig kassebeholdning over de seneste 12 måneder på ca. 365 mio.
kr. ultimo november 2019, jf. kassekreditreglen. Ultimo november 2019 er der kapitalforvaltningsaftaler på i alt 569,6 mio. kr. placeret i værdipapirer, der indgår i den likvide del af kassebeholdningen. Deponeringen som ikke indgår i opgørelsen af kassebeholdningen, er på i alt 20,1 mio.kr. ultimo 2019. Depotet omfatter leasingaftale om Nældebjerg Plejecenters servicearealer og HNG
GasNet. Depotet er omfattet af en kapitalforvaltningsaftale, og renteindtægterne tilgår kommunens
kassebeholdning.
Status på den finansielle styring af den langfristede gæld
Kommunen har ved udgangen af november 2019 en langfristet gæld på i alt 756,1 mio.kr, inkl. 31
mio. kr. vedrørende leasing og inkl. 247,1 mio.kr. vedrørende lån til ældreboliger med særlige vilkår. Låneporteføljen eklusiv ældreboliger, er den portefølje, der er omfattet af kommmunens aftale
om gældspleje. Denne låneportefølje lyder på 509 mio.kr. og forrentes i gennemsnit med 0,77 procent i effektiv rente opgjort ultimo november. Fremadrettet forventes et fortsat lavt renteniveau, dog
med tendering til en let stigende udvikling, som beskrevet under renteafsnittet.
Gældsporteføljen skal overholde de strategiske målepunkter i den økonomiske politik beskrevet i
indledningen. De nævnte målepunkter er opgjort ultimo oktober 2019 og fremstår herefter:
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Minimum 50 procent af låneporteføljen skal have fast
rente. Resten kan have variabel rente

Forrentning af gælden

Minimum 50 procent af den rentebærende gæld skal
til enhver tid være i danske kroner

Valuta - langfristet gæld

18,2%
0,4%

44%
56%

Variabelt
Fast

Schweizerfranc
Euro

81,8%

Kroner

De opgjorte målepunkter ligger inden for rammerne af den økonomiske politik.
Administrationen vil i 2020 optage lån på baggrund af de lånemuligheder der gør sig gældende for
2019. Ligeledes er der budgetteret med at konvertere schweizerfranc forpligtelsen til danske kroner. Ambitionen er at konvertere schweizerfranc forpligtelsen til fast forrentning med en restløbetid
på 10 år. Det øvrige lånoptag vil forventeligt blive optaget til variabelt forrentning og dette vil snildt
kunne håndteres inden for målepunkterne benævnt i den økonomiske politik.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

07.10.2019

9.01-9.03 ØKONOMIUDVALGET

BUDGET 2020

Beskrivelse af budgetområde 9.02 Finansforskydninger
Indledning
Budgetområde 9.02 finansforskydninger og finansiering anvendes til registrering af kommunens
forskydninger på de finansielle konti, herunder afdrag på lån og optagelse af lån.

Beskrivelse af budgetområdet
Finansforskydninger
Beløb i 1.000 kr.
Forskydninger i likvide aktiver
Forskydninger i tilgodehavende hos staten
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt
Forskydninger i langfristede tilgodehavender
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter
Forskydninger i kortfristet gæld til staten
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
Forskydninger hensættelser
Afdrag på langfristet gæld
Lånoptagelse
I alt

B 2020
-1.274
0
0
-1.214
0
0
0
-1.300
12.088
0
43.398
-27.840
23.858

B 2021
4.732
0
0
-1.214
0
0
0
-1.300
-12.898
0
51.771
-1.455
39.636

B 2022
-16.850
0
0
20.778
0
0
0
-1.300
-10.404
0
52.530
-1.491
43.263

B 2023
17.213
0
0
34.778
0
0
0
-1.300
-20.405
0
53.307
-6.790
76.803

B 2020
-4.955
-12.000
-10.885
-27.840

B 2021
0
0
-1.455
-1.455

B 2022
0
0
-1.491
-1.491

B 2023
0
0
-6.790
-6.790

- = indtægter/ + = udgifter
Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab
Budget 2020 – 2023 er i 2020 priser.

Optagne lån
Beløb i 1.000 kr.
Lånepulje overført, borgernære område (2019)
Flytningeboliger
Energibesparende foranstaltninger
I alt
- = indtægter/ + = udgifter
Kilde: Greve Kommunes Budget og Regnskab
Budget 2020 – 2023 er i 2020 priser.

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og til foranstaltninger vedrørende beboelse iht. integrationsloven. Greve Kommune har i overensstemmelse hermed budgetteret med lånopgaelse til disse projekter med henholdsvis 10,885 mio. kr.
vedrørende energitiltag og 12 mio.kr. vedrørende flygtningeboliger.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med vurdering af kommunernes ansøgninger
om lånedispensationer givet tilsagn til at lånoptage 32 mio. kr. i forrige år til investeringer på det
borgernære område. I forbindelse med budgetforliget 2019 blev det imidlertid besluttet alene at
gøre brug af 18 mio.kr. Der forventes dog kun udgifter og et lånoptag 13 mio.kr., hvorfor der er en
overførsel fra 2019 på 5 mio.kr, der forventes lånoptages i 2020.
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Samlet forventes der lånoptaget 27,8 mio. kr. i 2020.
Afdrag på lån
Afdrag på den langfristede gæld er budgetlagt efter afdragsprofilen på den nuværende gældsportefølje tillagt forventet lånoptag vedrørende 2019 og 2020. De nye lånoptag er indregnet i forventning
om at der lånoptages et serielån i 25 år, dvs. en afdragsprofil med lige store afdrag i låneperioden.
Den budgetlagte afdragsprofil er større end de nyoptagne lån og det afstedkommer at den langfristede gæld har en faldende profil som det fremgår herefter.

Langfristet gæld
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Budgetområde 9.03: Skatter og generelle tilskud
1. Beskrivelse af budgetområdet
Budgetområde 9.03 omfatter udgifter og indtægter som følge af tilskud- og udligningssystemet
samt skatter og afgifter.
Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen tage stilling til:
 Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat
 Grundskyldspromillen (minimum 16 og maksimum 34 promille)
 Promillesatsen for dækningsafgifterne på forretningsejendomme og offentlige ejendomme.
Byrådet skal ligeledes i forbindelse med budgetvedtagelsen tage stilling til, om det selv vil budgettere udskrivningsgrundlaget (kaldet selvbudgettering). Alternativt kan byrådet vælge at anvende
det af staten udmeldte og garanterede indtægtsgrundlag (kaldet statsgarantien).
Ovenstående valg har betydning for indkomstskatteprovenuet, kommunens bloktilskud og den
samlede udligning i øvrigt i budgetåret. Såfremt der vælges at selvbudgettere, vil der ske en efterregulering af disse poster 3 år efter budgetåret.
Greve Byråd valgte i forbindelse med budgetvedtagelsen statsgaranti for budgetåret 2020.
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2. Tilskud og udligning
Beløb i 1.000 kr.

Kommunal udligning
Statstilskud til kommuner
Udligning af selskabskat
Udligning vedrørende udlændinge
Kommunalt udviklingsbidrag
Bidrag og tilskud til vanskeligt stillede kommuner
Beskæftigelsestilskud
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
Overgangsordn. vedr. opdatering af udgiftsbehovet
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet
Tilskud vedr. revision af uddannelsesoplysninger
Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2017, 2018 og 2019
Værdighedsmilliard
Pulje til bekæmpelse af ensomhed
Tilskud og udligning i alt

2020
-162.082
-51.580
-29.781
-13.130
5.672
5.672
-103.074
-5.261
-6.595
-8.838
-15.360
-13.028
-2.316
-528
-9.257
-884
-410.369

2021
-155.907
-53.552
-20.751
-13.328
5.787
5.874
-103.074
-5.343
-6.747
-9.041
0
0
0
0
-9.467
-900
-366.448

2022
-172.447
-49.494
-20.952
-13.409
5.956
6.076
-103.074
-5.465
-6.902
-9.249
0
0
0
0
-9.685
-921
-379.565

2023
-180.327
-36.815
-21.351
-13.470
6.132
6.281
-103.074
-5.591
-7.061
-9.462
0
0
0
0
-9.907
-942
-375.586

+ = udgifter, - = indtægter

Kommunal udligning
Den kommunale udligning består for Greve Kommunes vedkommende hovedsageligt af Landsudligningen og Hovedstadsudligningen.
Landsudligning af kommunerns forskellige beskatningsgrundlag og udgiftsbehov er sammenfattet i
en enkelt ordning kaldet kommunal landsudligning.
Denne ordning indebærer, at en kommune betragtes som værende i en økonomisk ugunstig situation med et strukturelt underskud, hvis kommunens beregnede udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau. En sådan kommune modtager tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til ordningen, hvis dens udgiftsbehov er lavere end
de beregnede skatteindtægter, og kommunen dermed har et strukturelt overskud.
De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61
pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 pct. af kommunens strukturelle
overskud.
Hovedparten af kommunerne vil efter denne beregning have et strukturelt underskud og modtager
derfor et udligningstilskud. Dette gælder også Greve kommune.
Kommunerne i Hovedstadsområdet deltager udover landsudligningen også i en udligningsordning
mellem kommunerne i Hovedstadsområdet. Udligningen i Hovedstadsområdet beregnes ligesom i
landsudligningen ud fra kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Udligningsniveauet i
ordningen er som udgangspunkt fastsat til 27 procent.
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Udligningen i Hovedstadsområdet er i modsætning til nettoordningen i landsudligningen mellemkommunal, idet den fuldt ud finansieres af kommunerne i Hovedstadsområdet. Ordningen er med
andre ord neutral for staten og for kommunerne udenfor Hovedstadsområdet.
Greve Kommune har været bidragsyder til Hovedstadsudligningen i en årrække frem til og med
2018. Fra og med 2019 vil Greve Kommune modtage tilskud fra Hovedstadsområdet. Tilskuddet
forventes at stige gradvist i de kommende år.
Den demografiske udvikling i Greve Kommune er hovedårsagen til, at det forventes, at kommunen
i de kommende år vil modtage stigende tilskud fra Hovedstadsudligningen. Den forventede stigning
i andelen af ældre borgere i kommunen er således betydeligt kraftigere end den forventede stigning i andelen af ældre borgere i hele Hovedstadsområdet. Kommunens kraftigere stigning i andelen af ældre borgere medfører en større stigning i kommunens udgiftsbehov end stigningen i hele
Hovedstadsregionen. Herudover er kommunens forventede stigning i skattegrundlaget mindre end
den forventede stigning i hele Hovedstadsregionen, da de ældre borgere i gennemsnit har lavere
indkomster end øvrige borgere.
Udgiftsbehovet, som anvendes i ovenstående udligningsordninger, beregnes for hver kommune pr.
indbygger ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte kriterier. Det består af et aldersfordelt
(demografisk) udgiftsbehov og et beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov.
Kommunernes udgiftsbehov under ét svarer til kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Det aldersfordelte udgiftsbehov vægter med 67 %, mens det socioøkonomiske udgiftsbehov
vægter med de restende 33 %.
Statstilskud til kommuner
Statens samlede tilskud til kommunerne kaldet Bloktilskuddet fastsættes hvert år af Folketingets
Finansudvalg med baggrund i en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. De
efterfølgende års bloktilskud er baseret på KL’s vejledende skøn.
I bloktilskuddet indgår bl.a. kompensation for nye opgaver i kommunerne typisk i form af netop
vedtagne love fra den overståede folketingssamling – det kaldes DUT-princippet1.
Udligning af selskabsskat
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
landsgennemsnittet, 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. indbygger er højere end landsgennemsnittet,
betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens
provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.
Udligning vedr. udlændinge

1

Det udvidede totalbalanceprincip. Dette indebærer, at kommunerne kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale opgaver. DUT omfatter både udgifter og indtægter.
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Til dækning af kommunernes merudgiftsbehov til indvandrere, flygtninge og efterkommere (i forbindelse med integration, sprogundervisning mv.) ydes et beløb årligt pr. person afhængigt af personens alder. Afgrænsningen af gruppen af personer, som modtager tilskud, defineres som udlændinge med herkomst og oprindelsesland i de ”integrationskrævende” lande2.
Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et
bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet
vil modtage et tilskud. Tilskudsbeløbene reguleres en gang årligt med pris- og lønudviklingen for
den kommunale sektor.
Kommunalt udviklingsbidrag
Regionernes finansiering består af tilskud fra staten og bidrag (herunder takstbetaling) fra kommunerne. Finansieringen af de tre hovedområder skal holdes adskilt, dvs. indtægter, der er givet til ét
af områderne, må ikke anvendes på andre områder.
Bidrag til særligt vanskeligt stillede kommuner
Som led i økonomiaftalen for 2020 aftalte regeringen og KL i lighed med sidste år at afsætte en forhøjet tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Hovedstadskommunerne finansierer
desuden en pulje til fordeling inden for disse kommuner. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er på 318,4mio. kr. i 2020.
Puljen for kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder er ligeledes
videreført efter finansieringsreformen. Den enkelte kommunes bidrag til finansieringen beregnes
fortsat på grundlag af kommunens andel af det samlede folketal i Hovedstadsområdet.
Beskæftigelsestilskud
Kommunerne har fra 2010 overtaget udgifterne til dagpenge samt aktivering af ledige. Til finansiering heraf ydes et årligt beskæftigelsestilskud til hver enkelt kommune. For kommunerne under ét
består beskæftigelsestilskuddet af et grundtillæg samt et merudgiftsbehov, der for kommunerne
under ét beregnes som forskellen mellem kommernes grundtilskud og de forventede nettoudgifter
for tilskudsåret.
Beskæftigelsesreformen har fra 2011 pålagt kommunerne yderligere opgaver og dermed et højere
merudgiftsbehov. Størrelsen af beskæftigelsestilskuddet for den enkelte kommune er baseret på et
skøn fra KL. Det skal ligeledes bemærkes, at tilskudsbeløbet både midtvejsreguleres i tilskudsåret,
og efterreguleres året efter, når endelige regnskabstal foreligger.

2

Denne afgrænsning omfatter lande uden for USA, Canada, Australien, New Zealand, EU, Norden, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.
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3. Skatteindtægter
Kommunens budgetterede skatteindtægter fremgår af tabellen nedenfor:
Beløb i 1.000 kr.

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat
Afregning af selskabskat m.v.
Anden skat pålignet visse indkomster (forskerskat)
Kommunens andel af skat af dødsboer
Grundskyld
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb
Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb
Skatteindtægter i alt

2020
-2.380.521
-36.156
-691
-3.206
-235.556
-113
-153
-16.836
-2.673.232

2021
-2.467.538
-43.303
-691
-296
-243.329
-113
-153
-16.836
-2.772.260

2022
-2.554.875
-43.303
-691
-296
-250.264
-113
-153
-16.836
-2.866.531

2023
-2.642.743
-43.642
-691
-296
-257.397
-113
-153
-16.836
-2.961.871

Kommunal indkomstskat
For 2020 er den kommunale skatteprocent (udskrivningsprocenten) fastsat til 24,1 %. Skatteprocenten er opskrevet 0,2 procentpoint i 2020. Det er første ændring i kommunal skatteprocent i
Greve Kommune siden 2008.
Provenuet fra den kommunale indkomstskat afhænger dels af udskrivningsprocenten og dels af
udskrivningsgrundlaget, der beregnes som borgernes samlede budgetterede indkomster fratrukket
borgernes personfradrag.
Selskabsskatter
Budgettering af selskabsskatten for år 2020 er baseret på en opgørelse, der er udsendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Selskabsskatten for 2020 er beregnet på baggrund af selskabernes
regnskaber for 2017. Overslagsårene 2021-23 er budgetteret ud fra KL’s skøn for området.
Halvdelen af kommunernes provenu fra skat af selskaber m.v. udlignes. Udligningen beregnes
som 50 procent af forskellen mellem kommunernes provenu pr. indbygger af selskabsskat m.v. og
det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger.
Grundskyld
For 2020 er grundskyldspromillen fastsat til 16,944 ‰. Grundskyldspromillen lå fra 2008 til 2013 på
18,06 ‰. I 2014 blev grundskyldspromillen sat ned til 17,69 ‰. I 2015 blev grundskyldspromillen
nedsat igen fra 17,69 ‰ til 16,944 ‰. Grundskyldspromillen har ikke været ændret siden 2015.
Grundskyldpromillen for produktionsjord i 2020 udgør 2,144 ‰.
Grundskyld er omfattet af et skatteloft. For den enkelte boligejer indefryses stigningen i grundskylden som gæld til kommunen.
Dækningsafgift
Dækningsafgiftspromillen dækker over flere typer:
Dækningsafgiften af forskelsværdier på forretningsejendomme
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Byrådet indførte fra 2005 en dækningsafgift igen. Her blev promillen fastsat til 5. Kommunen opkrævede samme promille til og med 2014. I 2015 er promillen nedsat til 4,5, som også var satsen i
2016. Fra 2017 er promillen nedsat til 4,0, som også er gældende for 2020.
Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme
Der er siden 2008 opkrævet en dækningsafgift på 8,75 ‰. Det svarer til det maksimale ifølge ejendomsbeskatningsloven.
Dækningsafgiften af grundværdien på offentlige ejendomme
Denne dækningsafgift følger grundskyldspromillen på den måde, at der af statsejendomme betales
samme promille som den vedtagne kommunale grundskyld, og af andre offentlige ejendomme betaltes den halve sats. Fra 2007-2013 har satsen derfor været fastsat til 9,03 ‰ for andre offentlige
ejendomme. Fra 2014 blev denne sats nedsat til 8,845 ‰, og i 2015 – som konsekvens af nedsættelsen af grundskyldspromillen – er den yderligere nedsat til 8,472 ‰, som også er satsen i 2020.
Valg af selvbudgettering eller statsgaranti
I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Byrådet hvert år tage stilling til, om kommunen skal anvende det af staten udmeldte udskrivningsgrundlag (statsgaranti) - eller om kommunen skal anvende sit eget skøn (selvbudgettering). Valget gælder kun for selve budgetåret og har bindende
virkning.
Byrådet har i alle årene fra 2008 valgt statsgaranti. Også i 2020 har Greve Kommune valgt statsgaranti.
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