
SOLRØD KOMMUNE

Aftale om budget 2016



Indledning
Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i 
Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar til budgetforslaget og Admini
strationens tekniske ændringsforslag, der vil fremgå ved budgettets 2. behandling i Byrådet.

Den demografiske udvikling og de fortsatte krav om nulvækst i de offentlige budgetter kommer 
også fremover til at stille krav til kommunernes ydelser. Samtidig bevæger efterspørgslen efter 
kommunale serviceydelser sig kun i én retning, nemlig opad. Det skærpede krydspres mellem 
stigende forventninger og færre ressourcer, og den efterspørgsel efter kommunale serviceydel
ser, gør det nødvendigt at kommunerne leverer "mere for mindre”. Hvis det skal lykkes, er det 
nødvendigt at nytænke og innovere opgaveløsningen.

Med afsat i budgetaftalen for 2015 samt de økonomiske udfordringer fra 2016 igangsatte Direkti
onen i efteråret 2015 en innovations- og effektiviseringsproces. Samtlige ledere og et større antal 
ansatte har været involveret. I løbet af denne proces er der udarbejdet et Handlekatalog indehol
dende mulige omprioriteringer / effektiviseringer / besparelser. Handlekataloget blev præsenteret 
for Byrådet på budgettemadagen den 15. juni 2015, og har indgået i budgetforberedelsen. Der er 
indarbejdet forslag fra handlekataloget for i alt 31,8 mio. kr. fra 2016 i byrådets 1. behandlings 
forslag.

Der er fastlagt rammer for de kommunale serviceudgifter og anlægsniveauet, ligesom der er 
skattestop. Budgetaftalen tager udgangspunkt i de overordnede rammer. Ændringerne i befolk
ningssammensætningen i Solrød Kommune er indarbejdet i budgettet i afsatte demografipuljer.

Mål & rammestyring er fortsat det bærende princip for den politiske ledelse i Solrød Kommune, 
hvor der gives plads og rum til lederne, men også et tydeligt ansvar for at realisere Byrådets mål.

Budgetaftalen for 2016 identificerer flere generelle udfordringer for Solrød kommune, herunder:

o Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede befolkningssammensætning, 
o Stigende udgifter til ældre- og sundhedsområdet som følge af flere plejekrævende ældre 

samt opgaveglidning fra sygehuse til kommuner, 
o Stigende overførselsudgifter og effekt af refusionsomlægningen.
® Stigende udgifter til håndtering af integrationen af flygtningen.
o Stigende udgifter på folkeskole og SFO som følge af flere elever og større efterspørgsel 

efter juniorklub er flyttet tilbage på skolerne i strandområdet, 
o Regeringsgrundlagets krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 1%.

Folkeskolerne i Solrød klarer sig godt, og det er bl.a. resultat af en politisk prioritering gennem en 
årrække. Det er den politiske forventning, at skolerne også fremover vil ligge på et højt niveau.

Aftalen sikrer en udvikling af Solrød Kommune, som baserer sig i 2016 på en drift i balance og en 
økonomisk forsvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune 
og som sikrer, at kommunen har en tilfredsstillende kassebeholdning.

Der er usikkerhed om rammerne for kommunernes økonomi fra 2017 og frem. Dette gælder for 
alle kommuner og ikke kun Solrød kommune. Det skyldes, at regeringen i regeringsgrundlaget og 
i økonomiaftalen for kommunerne har tilkendegivet, at regeringen vil tage initiativ til at indarbejde 
et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016-2019. Dette slår 
igennem på finansieringssiden i form af et lavere bloktilskud, hvilket udfordrer finansieringen af 
de stigende driftsudgifter som følge af demografisk vækst på både børneområdet og 
ældreområdet. En finansiering, der ligeledes er udfordret af, at skattenedsættelsen fra 2013 til 
2014 slår fuldt ud igennem fra 2018, hvor tilskuddet ophører.
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Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes i 2016. Aftaleparterne er vidende om, at mange 
i kommunen betaler en høj ejendomsskat på grund af høje grundværdier, og vi har fokus på 
problemstillingen. Udligningssystemet belaster dog i urimelig grad, i sin nuværende form, at 
byrådet pt. ikke ser mulighed for at kompensere med lavere grundskyldssats. Satsen vil derfor 
være uændret i 2016. Der bestilles igen et handlekatalog hos administrationen som optakt til 
budgetlægningen for 2017, der anviser veje til en forbedret driftsbalance fra 2017.

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2016-2019 
De økonomiske rammer
De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem 
Regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2016 indebærer stramme rammer for såvel service- og 
anlægsudgifterne. Servicerammen er reduceret med 2,4 mia. kr. i omprioriteringsbidrag, og der 
er tilbageført 1,9 mia. kr. dvs. en reduktion på 0,5 mia. kr. Anlægsrammen må maksimalt udgøre 
16,6 mia. kr. for hele landet, hvilket er 0,9 mia. kr. mindre end i 2015.

Værn mod sanktionslovgivningen
Aftaleparterne er enige om, at der etableres et sanktionsværn i form af en budgetsikkerhedspulje 
på 8,4 mio. kr. svarende til 1% af servicerammen. Dermed kan det bedre håndteres, at der even
tuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler.

Regulering af bloktilskud
Som følge af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016 
er bloktilskuddet til kommunerne forhøjet med 1.020,5 mio. kr. i 2016 til dækning af de øgede 
udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Dette giver et yderligere blok
tilskud på 3,876 mio. kr. Det vurderes, at de øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 
af sundhedsområdet allerede er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Serviceudgifter
Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen:

Ingen reduktion af åbningstiden i daginstitutioner
Solrød kommune skal være det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Det er derfor vig
tigt, at der er en acceptabel åbningstid i daginstitutionerne, så familierne kan få dagligdagen til at 
hænge sammen. Aftaleparterne er enige om at fastholde en åbningstid på 51 timer om ugen, der 
placeres af forældrebestyrelsen i daginstitutionen.

Ingen reduktion af inklusionsindsatsen
Den enkelte skole har 11,55 løntime pr. elev til rådighed til supplerende- og specialundervisning 
og inklusion, der er samlet i en pulje -  den såkaldte ISP-pulje. Timerne dækker undervisning i 
specialklasser, specialsvømning for skolebørn, supplerende undervisning i folkeskolerne og un
dervisning i dansk som andet sprog og flygtningeundervisning. Dette er i budgetforslaget reduce
ret med 3% til 11,20 løntime pr. elev. For at fastholde den høje grad af inklusion i folkeskolerne 
er aftaleparterne enige om at fastholde ressourcetildelingen til inklusion og supplerende- og spe
cialundervisning.

Samarbejde med erhvervslivet
Aftaleparterne er bevidste om vigtigheden af at have et sundt erhvervsliv. Solrød er således fort
sat den første kommune syd for København, hvor der ikke skal betales dækningsafgift af er
hvervsejendomme.

I budgetaftalen for 2014 aftalte Byrådet 10 nye konkrete initiativer i samarbejde med bl.a. Greve- 
Solrød Erhvervsservice, Greve Erhverv og Væksthus Sjælland for at realisere målene om vækst, 
udvikling og arbejdspladser i den private sektor. I budgetforslaget er der en reduktion af de ekstra
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midler til erhvervssamarbejdet på 150.000 kr., der reduceres til 100.000 kr., således at der fortsat 
er mulighed for dækning af udgifterne til samarbejdet med Greve-Solrød Erhvervsservice.

Jubilæumsgratialer
Aftaleparterne påskønner medarbejdere, der har ydet en god indsats til Solrød Kommune gen
nem mange år. Derfor fastholdes jubilæumsgratialet til de nuværende beløb: 10.000 kr. ved 25 
års jubilæum, 15.000 kr. ved 40 års jubilæum og 20.000 kr. ved 50 års jubilæum.

Styrkelse til lokalt initiativ i Havdrup
I budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat 8.000 kr. årligt i en 2-årig periode til at understøtte et 
lokalt initiativ i Havdrup, hvor aktive borgere hjælper medborgere med at anvende de digitale 
løsninger, herunder rekvirering af bøger fra biblioteket og e-bøger. Midlerne er ikke anvendt i 
2015. Beløbet overføres, så initiativet kan løbe i 2016 og 2017. På den baggrund er parterne 
enige om, at rammen for forsøget udvides til også at kunne omfatte Havdrup Borgerforenings fri
villige arbejde med at udvikle og understøtte arrangementer i Havdrup.

Cafeteriet i Solrød Idrætscenter
Aftaleparterne er enige om, at cafeteriet lukker i sin nuværende driftsform senest pr. 1. januar 
2017. Solrød Idrætscenter har mange aktiviteter med også nationale og internationale interesser. 
2016 anvendes til i samarbejde med foreningerne at finde frem til i bæredygtige løsninger på drif
ten af cafeteriet fra 2017.

Lydavisen
Aftaleparterne er enige om, at lydavisen lukker senest pr. 1. januar 2017. I 2016 undersøges løs
ninger i forhold til de teknologiske muligheder og inddragelse af det lokale foreningsliv.

Sund arbejdsplads
Byrådet bestilte i budgetaftale 2015 en undersøgelse af yderligere initiativer og særligt omkost
ningerne ved etablering af en sundhedsordning en ansættelse af fysio-/ergoterapeut på halvtid. 
Oplæg blev præsenteret på budgettemadagen den 15. juni 2015.

I budgetforslaget er indarbejdet ansættelse af en fysio-/ergoterapeut på 18-20 timer som for
søgsordning i 2 år, der får til opgave at udrede og vejlede medarbejderne på individniveau samt 
at sikre forebyggende tiltag for alle medarbejdere. Tiltag, der kan bidrage til at øge den daglige 
effektivitet, sænke sygefraværet, øge trivslen og ikke mindst sikre, at medarbejderne ikke bela
ster sig selv uhensigtsmæssigt.

I lyset af den aktuelle økonomiske situation er aftaleparterne enige om, at dette tiltag udgår.

Anlægsbudgettet
Anlægsplanen for 2016 kan finansieres af finansielt råderum og indtægterne fra grundsalg i Tryl- 
leskov Strand og Havdrup Vest, der er justeret i forhold til det forventede salg. Realisering af an
lægsplanen er fortsat afhængig af indtægter fra salg afgrunde.

Anlægsplanen indeholder fortsat renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og til
pasninger på daginstitutionsområdet samt skoleudbygningsplanen med om- og udbygning af 
Munkekærskolen, der er opstadet i 2015 og færdiggøres i 2017. Endvidere udarbejdes en hel
hedsplan for om-/udbygning af Havdrup skole i 1. halvår af 2016, der bl.a. skal indeholde forslag 
til en forbedring af faglokalerne.

Byrådet godkendte på mødet den 14. september 2015 salg af Jersie skole til 15 mio. kr. Der er 
deponeret 3 mio. kr., og disse frigives sammen med restbetaling på 12 mio. kr. i 1. halvår af 
2016, når lokalplanen er godkendt. Salgsindtægten vil blive overført fra budget 2015 til 2016 i 
marts 2016, når overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 godkendes i Byrådet.
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Der er en samlet ramme for kommunernes skattefinansierede anlæg på 16,6 mia. kr. i 2016. Af
taleoverholdelsen koordineres i regi af KL i den faseopdelte budgetlægning, og det kan være 
nødvendigt, at Solrød bidrager til aftaleoverholdelsen.

Der er i anlægsplanen projekter der både kan afholdes som drift og som anlæg. Det drejer om 
central bygningsvedligeholdelse (årlig pulje), Energiinvesteringer (årlig pulje), renovering af ude- 
arealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, parkeringspladser og hegn (årlig pul
je), renovering af øvrige kommunale parkeringspladser (årlig pulje), udarbejdelse af lovpligtige 
energimærker, risikostyringsplan ved højvande, ny intern fibernetværksstruktur på skoler, ESDH- 
arkivering, Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Center og nyt gulv i Jersie Hallen. I alt er 
der projekter for 10,608 mio. kr. i 2016, 7,753 mio. kr. i 2017 og 7,008 mio. kr. i 2018 og 2019.

Aftaleparterne er enige om, at borgmesteren kan fremsætte ændringsforslag om at flytte oven
nævnte projekter fra anlæg til drift, hvis det er nødvendigt for at bidrage til overholdelse af den af
talte anlægsramme mellem regeringen og KL:

Særlige politiske fokusområder i 2016
Som forberedelse til budgetlægningen 2017-2020 har aftaleparterne aftalt følgende særlige poli
tiske fokusområder:

Handlekatalog
Med regeringens krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 1% og det demografiske vækst på 
børne- og ældreområdet er der en stigende økonomisk ubalance fra 2017. I lyset heraf anmodes 
administrationen om at udarbejde et handlekatalog med forslag til reduktion af driftsudgifterne 
med udgangspunkt i fokus på kerneopgaver, serviceniveau og tildelingsmodeller. Herudover vil 
der blive set på og analyseret på strukturelle forhold i stor og lille skala.

Endvidere udarbejdes en revideret anlægsplan for 2017-2020, der tager afsæt i de aktuelle øko
nomiske forhold.

Helhedsplan for udvikling af centrene
Som opfølgning på Byrådets strategikonference i juni måned 2014 er udarbejdet "Helhedsplan 
for udvikling af centrene”, der fastlægger rammerne for udvikling af centrene; Solrød Center og 
Havdrup Center. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Helhedsplaner for centrene i Solrød 
og Havdrup, afsættes der i alt 1.5 mio. kr.

I Solrød Center afsættes der 250.000 kr. til af undersøgelse af "fyrtårn”, stationsplads og lokale
omfordeling samt 1.000.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde 
med/samfinansiering med lokale partnere.

I Havdrup Center afsættes der 250.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samar
bejde med/samfinansiering med lokale partnere. Herunder gennemførelse af trafikalt forsøgspro
jekt, hvor Hovedgaden afspærres mellem Skovvej og Møllemarken.

Aftaleparterne følger arbejdet i udviklingsfora, så der løbende er en fornemmelse af, hvad der fo
regår.

Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt
Solrød kommune skal udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt. Den 
12. maj 2015 blev afholdt et meget velbesøgt borgermøde, hvor der blev informeret om indholdet 
i risikostyringsplanen, og der var lejlighed til at diskutere, hvilke tanker og konsekvenser eventu
elle oversvømmelser og sikring om oversvømmelser vil have.

Der udarbejdes et katalog af muligheder som risikostyringsplanen lægger op til, ligesom der ko
ordineres med nabokommunerne, så oversvømmelser ikke løber ”bagind” fra nabokommuner.
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Endvidere oprettes en udviklingsgruppe for kystsikring med bl.a. deltagelse afgrundejerforenin
gerne.

Aftaleparterne er enige om, at der kan nedsættes et §17, stk. 4 udvalg uden ekstra vederlæggel
se til at følge arbejdet med risikostyringsplanen og stranden.

Evaluering af ejendomscenter
I forbindelse med besparelserne i budget 2011 blev der oprettet et ejendomscenter, der fik til op
gave at varetage alle opgaver i relation til kommunens bygningsmasse, herunder betjening af 
tekniske servicepersonale. Byrådet ønsker en evaluering af organisering, brugernes tilfredshed, 
omkostningseffektiv udnyttelse af bevillinger samt en foranalyse i forhold til en højere grad af ud
licitering af opgaveporteføljen.

Analyse af flygtningeudgifter
Der har været en udgiftsvækst til flygtningeområdet, som følge af højere kvoter og flere familie
sammenføringer. Aftaleparterne ønsker en analyse af udgiftsniveauet og serviceniveauet, herun
der en afdækning af skal og kan opgaver, det kommunale råderum i opgaveløsningen og ud
budsegnede dele af området.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at der senest i 1. kvartal 2016 skal fremlægges et oplæg til 
politisk beslutning om boligplacering af flygtninge og den dertil hørende drifts- og anlægsøkono
mi.

Analyse af det specialiserede børneområde
Der har været en udgiftsvækst på det specialiserede børneområde fra 2015. Aftaleparterne øn
sker en analyse med henblik på at anvise veje til at dæmme op for udgiftsvæksten, fastsættelse 
af serviceniveau og nye løsninger. Som inspiration inddrages eksterne parter.

•kickirkickicick-k'k-kickirk'k'kideickirkick'kick'k

Nærværende aftale kan ændres, hvis der blandt parterne er enighed om det. Der er enighed mel
lem aftalens parter om, at disse ikke indsender ændrings- og underændringsforslag til 2. behand
lingen af budget 2016-2019.

Det er endvidere aftalt, at overførsler fra 2015 til 2016 på drift og anlæg ligger uden for denne af
tale og besluttes som hidtil som en selvstændig sag på byrådsmøde.

Der er enighed om, at borgmesteren frem til Byrådets 2. behandling kan komme med indstilling 
om tekniske korrektioner af budgettet, herunder justeringer af udskrivningsgrundlag og generelle 
tilskud.
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