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Kære læser.  

 

Et enigt Byrådet har stået bag et svært budget 2016-2019, hvor effektiviseringer, omprioriteringer og ser-
vicereduktioner har været i spil.  

Den igangværende renovering og udbygning af kommunens skoler fortsættes. Planlægning af udbygnin-
gen af Christians Have er startet op i 2015 med forventet byggeri i 2017/2018, og der er reserveret mid-
ler til udvikling af Solrød Center og Havdrup Center.  

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 økonomi-
aftalen for kommunerne har tilkendegivet, at regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et ompriorite-
ringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016-2019. Dette slår igennem på finansie-
ringssiden i form af et lavere bloktilskud, hvilket udfordrer finansieringen af de stigende driftsudgifter som 
følge af demografisk vækst på både børneområdet og ældreområdet.  

Jeg er glad for, at vi trods et svært budget kan arbejde i retning af Byrådets vision om at være det bedste 
sted at leve og bo i hovedstadsområdet, selvom vi har justeret budgettet for at få pengene til at passe. 
Næste år skal vi se på, hvordan vi af mere strukturel karakter kan skabe fortsat balance i budgettet på 
langt sigt. 

Mål og Økonomi er Solrød Byråds årlige budgetdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål og ser-
viceniveauer, fordelt på 17 politikområder. Under hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, 
der er afsat til området. 

Budgetaftalen for 2016-2019 kan læses under ”Samlet Økonomi” på side 7 - 10. De ændringer, der er 
indarbejdet i budgettet, fremgår under de enkelte politikområder under overskriften ”Nye initiativer”. 

 

God læselyst! 

 

Niels Hörup 
Borgmester 
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Byrådet har på strategikonferencen i juni måned 2014 drøftet justering af den hidtidige strategi for Solrød 
Kommune. Drøftelserne har mundet ud i nedenstående justerede vision: 

Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. 

 En velfungerende kommune: 

 Med orden i økonomien. 

 Med gode rammer for borgere og erhvervsliv. 

 Med aktive borgere, der tager ansvar. 

 Hvor alle tager ansvar for natur, miljø og klima. 
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Solrød Byråd vedtog den 5. oktober 2015 kommunens budget for 2016-2019. Et enigt Byråd indgik den 
20. september 2015 aftale om budget 2016-2019. 

Aftale om budget 2016-2019 
 
Indledning 

Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrå-
dets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar til budgetforslaget og Administrationens tek-
niske 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 efterspørgsel efter kommunale serviceydelser, gør det nødvendigt, at kommu-
nerne leverer ”mere for mindre”. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nytænke og innovere opgave-
løsningen.  

Med afsat i budgetaftalen for 2015 samt de økonomiske udfordringer fra 2016 igangsatte Direktionen i ef-
teråret 2015 en innovations- og effektiviseringsproces. Samtlige ledere og et større antal ansatte har væ-
ret involveret. I løbet af denne proces er der udarbejdet et Handlekatalog indeholdende mulige ompriori-
teringer / effektiviseringer / besparelser. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet på budgettema-
dagen den 15. juni 2015, og har indgået i budgetforberedelsen. Der er indarbejdet forslag fra handlekata-
loget 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 befolkningssammensætnin-
gen 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: 

 Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede befolkningssammensætning. 

 Stigende udgifter til ældre- og sundhedsområdet som følge af flere plejekrævende ældre samt 
opgaveglidning fra sygehuse til kommuner.  

 Stigende overførselsudgifter og effekt af refusionsomlægningen. 

 Stigende udgifter til håndtering af integrationen af flygtninge. 

 Stigende udgifter på folkeskole og SFO som følge af flere elever og større efterspørgsel efter ju-
niorklub er flyttet tilbage på skolerne i strandområdet. 

 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 årræk-
ke. 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 øko-
nomisk forsvarlig anlægsplan, der både sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune og som sik-
rer, 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 økonomi-
aftalen for kommunerne har tilkendegivet, at regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et ompriorite-
ringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016-2019. Dette slår igennem på finansie-
ringssiden 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 ophø-
rer. 

Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes i 2016. Aftaleparterne er vidende om, at mange i kom-
munen 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.  
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Det økonomiske udgangspunkt for budget 2016-2019 

De økonomiske rammer 

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Rege-
ringen og KL. Økonomiaftalen for 2016 indebærer stramme rammer for såvel service- og anlægsudgif-
terne. 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 eventuelt 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 blok-
tilskuddet til kommunerne forhøjet med 1.020,5 mio. kr. i 2016 til dækning af de øgede udgifter til aktivi-
tetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Dette giver et yderligere bloktilskud 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 vigtigt, at 
der er en acceptabel åbningstid i daginstitutionerne, så familierne kan få dagligdagen til at hænge sam-
men. Aftaleparterne er enige om at fastholde en åbningstid på 51 timer om ugen, der placeres af foræl-
drebestyrelsen i daginstitutionen. 

Ingen reduktion af inklusionsindsatsen 

Den enkelte skole har 11,55 løntime pr. elev til rådighed til supplerende- og specialundervisning og in-
klusion, der er samlet i en pulje – den såkaldte ISP-pulje. Timerne dækker undervisning i specialklasser, 
specialsvømning for skolebørn, supplerende undervisning i folkeskolerne og undervisning i dansk som 
andet sprog og flygtningeundervisning. Dette er i budgetforslaget reduceret 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 specialundervisning. 

Samarbejde med erhvervslivet 

Aftaleparterne er bevidste om vigtigheden af at have et sundt erhvervsliv. Solrød er således fortsat den 
første kommune syd for København, hvor der ikke skal betales dækningsafgift af erhvervsejendomme. 

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 midler til erhvervs-
samarbejdet 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 gennem man-
ge 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, herun-
der rekvirering af bøger fra biblioteket og e-bøger. Midlerne er ikke anvendt i 2015. Beløbet overføres, så 
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initiativet kan løbe i 2016 og 2017. På den baggrund er parterne enige om, at rammen for forsøget udvi-
des til også at kunne omfatte Havdrup Borgerforenings frivillige arbejde med at udvikle og understøtte ar-
rangementer i Havdrup.  

Cafeteriet i Solrød Idrætscenter 

Aftaleparterne er enige om, at cafeteriet lukker i sin nuværende driftsform 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 driften af cafeteriet fra 2017. 

Lydavisen 

Aftaleparterne er enige om, at lydavisen lukker fra 1. januar 2017. I 2016 undersøges løsninger 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 omkostningerne 
ved etablering af en sundhedsordning en ansættelse af fysio-/ergoterapeut på halvtid. Oplæg blev præ-
senteret på budgettemadagen den 15. juni 2015.  

I budgetforslaget er indarbejdet ansættelse af en fysio-/ergoterapeut på 18-20 timer som forsøgsordning 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 sygefravæ-
ret, øge trivslen og ikke mindst sikre, at medarbejderne ikke belaster 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 Trylleskov 
Strand og Havdrup Vest, der er justeret i forhold til det forventede salg. Realisering af anlægsplanen er 
fortsat afhængig af indtægter fra salg af grunde.  

Anlægsplanen indeholder fortsat renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tilpasninger 
på daginstitutionsområdet samt skoleudbygningsplanen med om- og udbygning af Munkekærskolen, der 
er opstartet i 2015 og færdiggøres i 2017. Endvidere udarbejdes en helhedsplan 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 depone-
ret 3 mio. kr., og disse frigives sammen med restbetaling på 12 mio. kr. i 1. halvår af 2016, når lokalpla-
nen 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. 

Der er en samlet ramme for kommunernes skattefinansierede anlæg på 16,6 mia. kr. i 2016. Aftaleover-
holdelsen koordineres i regi af KL i den faseopdelte budgetlægning, og det kan være nødvendigt, at Sol-
rød 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 udearealer på kom-
munens ejendomme, herunder legepladser, parkeringspladser og hegn (årlig pulje), 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 ovennævnte 
projekter fra anlæg til drift, hvis det er nødvendigt for at bidrage til overholdelse af den aftalte anlægs-
ramme mellem regeringen og KL: 

 

Særlige politiske fokusområder i 2016 

Som forberedelse til budgetlægningen 2017-2020 har aftaleparterne aftalt følgende særlige politiske fo-
kusområder:  
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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 økonomiske 
forhold. 

Helhedsplan for udvikling af centrene 

Som opfølgning på Byrådets strategikonference i juni måned 2014 er udarbejdet ”Helhedsplan for udvik-
ling 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 lokaleomforde-
ling samt 1.000.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering 
med lokalepartnere.  

I Havdrup Center afsættes der 250.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde 
med/samfinansiering med lokale partnere. Herunder gennemførelse af trafikalt forsøgsprojekt, hvor Ho-
vedgaden afspærres mellem Skovvej og Møllemarken. 

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

Risikostyringsplan for højvande 

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 risikostyrings-
planen, og der var lejlighed til at diskutere, hvilke tanker og konsekvenser eventuelle oversvømmelser og 
sikring om oversvømmelser vil have. 

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

Aftaleparterne er enige om, at der kan nedsættes et §17, stk. 4 udvalg uden ekstra vederlæggelse 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 opgave at 
varetage alle opgaver i relation til kommunens bygningsmasse, herunder betjening af tekniske service-
personale. Byrådet ønsker en evaluering af organisering, brugernes tilfredshed, omkostningseffektiv ud-
nyttelse af bevillinger, samt en foranalyse i forhold til en højere grad af udlicitering af opgaveporteføljen. 

Analyse af flygtningeudgifter 

Der har været en udgiftsvækst til flygtningeområdet, som følge af højere kvoter og flere familiesammen-
føringer. Aftaleparterne ønsker en analyse af udgiftsniveauet og serviceniveauet, herunder en afdækning 
af skal og kan opgaver, det kommunale råderum i opgaveløsningen og udbudsegnede 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 anlægsøkonomi. 

Det specialiserede børneområde 

Der har været en udgiftsvækst på det specialiserede børneområde fra 2015. Aftaleparterne ønsker 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. 
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Økonomisk råderum 

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud.  

(netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 

          
Indtægter: 

    Skatter -1.142,9 -1.234,5 -1.275,3 -1.319,0 
Udligning 82,0 138,7 155,6 174,3 
Tilskud -68,4 -63,9 -51,9 -43,5 
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,7 -46,7 -46,7 -46,7 
Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 -7,3 -3,7 0,0 0,0 
Indtægter i alt -1.183,3 -1.210,1 -1.218,2 -1.234,9 

      
Udgifter     
Serviceudgifter (serviceramme) 860,7 868,3 872,7 865,5 
Serviceudgifter (undtaget serviceramme) 64,9 67,8 69,2 70,5 
Overførsler 227,9 232,2 232,2 232,2 
Pulje til pris- og lønregulering 0,0 23,2 46,1 69,0 
Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 
Udgifter i alt 1.157,3 1.195,0 1.223,2 1.240,4 
          

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
-26,0 -15,1 5,0 5,5 

(- = overskud) *) 

Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -12,4 -0,7 20,1 21,4 

      
Skattefinansierede anlæg (udgifter) 60,4 100,4 97,1 32,1 
Skattefinansierede anlæg (indtægter) -47,2 -58,0 -34,4 -22,3 
Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,3 1,6 0,1 
Brugerfinansieret område 2,0 1,1 1,1 4,0 
Pulje til pris- og lønregulering 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
Finansforskydninger 5,9 -36,6 47,3 6,0 
Grundkapital almene boliger 21,6    
Lånoptagelse -11,0 -7,0 -86,9 -7,0 
      

Nettotræk på kassebeholdning **) 19,4 -0,6 45,8 34,4 

*) – foran beløb = overskud 
**) – foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 
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Udvikling i kassebeholdning  

(netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 

          
Samlet kassebeholdning - primo 103,2 83,8 84,3 38,6 

Samlet kassebeholdning - ultimo 83,8 84,3 38,6 4,2 

          

Brugerfinansieret område (affald) - primo 7,0 5,0 4,0 3,1 

Brugerfinansieret område (affald) – ultimo 5,0 4,0 3,1 -0,9 

          

Hensættelse arbejdsskade - primo 5,2 6,6 7,8 9,0 

Hensættelse arbejdsskade - ultimo 6,6 7,8 9,0 10,0 

          

Disponibel kassebeholdning - primo 91,0 72,2 72,5 26,5 

Disponibel kassebeholdning - ultimo 72,2 72,5 26,5 -4,9 

Måltal kassebeholdning – ultimo *) 43,4 46,0 46,9 45,5 

- Foran tal = negativ kassebeholdning  
’) Måltal udgør 3% af brutto drifts- og anlægsudgifterne 
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Driftsbudget 

 (i mio. kr., 2016 pris- og lønniveau) U/I 2016 2017 2018 2019 

  
 

        

SERVICEUDGIFTER  N 925,6 936,1 941,9 936,0 

          
SERVICERAMME N 860,7 868,3 872,7 865,5 

  
     

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 184,5 183,6 181,9 166,9 

2. Plan, erhverv og kollektiv trafik U 8,3 6,8 6,8 6,8 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Borgerbetjening, administration og byråd U 134,5 134,7 133,4 118,4 

  I -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

4. Bygninger, veje og grønne områder U 42,5 43,2 42,8 42,8 

  I -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 

5. Miljø og forsyning U 1,7 1,3 1,3 1,3 

  I -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

6. Beskæftigelse U 4,3 4,3 4,3 4,3 

  I -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Beredskabskommissionen N 2,6 2,6 2,6 2,6 

7. Beredskab U 2,6 2,6 2,6 2,6 

  I -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Familie- og uddannelsesudvalget N 396,1 398,3 401,6 402,2 

8. Dagtilbud U 122,1 122,7 123,3 124,2 

  I -36,6 -36,6 -36,6 -36,6 

9. Undervisning og fritidstilbud U 273,1 275,3 278,0 277,6 

  I -40,4 -40,4 -40,4 -40,4 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 67,9 67,4 67,4 67,4 

  I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge U 11,5 11,5 11,5 11,5 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 277,5 283,8 286,6 293,9 

12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 25,4 26,2 26,9 27,7 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Sociale ydelser og tilskud U 6,0 6,0 6,0 6,0 

  I -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 82,7 82,7 82,7 82,7 

  I -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 

15. Ældre og handicappede U 155,5 161,4 163,6 170,0 

  I -18,2 -17,7 -17,7 -17,7 

16. Kultur og fritid U 34,2 33,2 33,2 33,2 

  I -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 

      

UNDTAGET SERVICERAMME N 64,9 67,8 69,2 70,5 

      

Familie- og uddannelsesudvalget N -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 0,0 0,0 0,0 0,0 

  I -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 68,5 71,3 72,7 74,0 

12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 76,7 79,5 80,9 82,3 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 0,0 0,0 0,0 0,0 

  I -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

15. Ældre og handicappede U 5,1 5,1 5,1 5,1 

  I -11,2 -11,2 -11,2 -11,2 
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 (i mio. kr., 2016 pris- og lønniveau) U/I 2016 2017 2018 2019 

OVERFØRSLER N 227,9 232,2 232,2 232,2 

      

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 160,0 165,1 165,1 165,1 

6. Beskæftigelse U 235,8 244,7 244,7 244,7 

  I -75,8 -79,7 -79,7 -79,7 

Familie- og uddannelsesudvalget N 2,5 2,5 2,5 2,5 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 4,8 4,8 4,8 4,8 

  I -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Social-, sundheds- og Fritidsudvalget N 65,4 64,7 64,7 64,7 

13. Sociale ydelser og tilskud U 63,7 63,0 63,0 63,0 

 I -5,1 -5,2 -5,2 -5,2 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 6,9 6,9 6,9 6,9 

       

  
 

    

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER N 2,0 1,1 1,1 4,0 

      

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 2,0 1,1 1,1 4,0 

5. Miljø og forsyning U 21,6 20,7 20,7 23,6 

  I -19,6 -19,6 -19,6 -19,6 

Anlægsbudget 

Skattefinansierede anlæg 

Anlæg - Rådighedsbeløb (i mio. kr., 2016-prisniveau) U/I 2016 2017 2018 2019 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U 12,6 6,0 2,4 1,6 

 I -3,1  -7,0  

Familie- og uddannelsesudvalget U 17,6 24,5 18,0 21,1 

      

Social-, sundheds- og fritidsudvalget U 0,8 50,7 72,9 7,6 

     -2,2 

Udstykninger U 29,5 19,2 3,8 1,9 

  I -44,1 -58,0 -27,5 -20,1 

Skattefinansierede anlæg i alt U 60,4 100,4 97,1 32,1 

  I -47,2 -58,0 -34,4 -22,3 

Skattefinansierede anlæg i alt- netto N 13,3 42,4 62,7 9,9 

Den detaljerede investeringsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 17 Skattefinansie-
rede anlæg. 

Brugerfinansierede anlæg 

Der er ikke afsat midler til brugerfinansierede anlæg i 2016-2019. 
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Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune” blev godkendt i forbindelse med 2. behand-
ling af budget 2013-2017, hvor det samtidig blev besluttet, at strategien skal godkendes af Byrådet min. 
1 gang i hver valgperiode. Dette er sket den 15. december 2014. 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økono-
miske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for at kommunens beslutninger om 
serviceniveauet kan føres ud i livet. Målene fremgår under Mål og økonomi for politikområde 1, Finansie-
ring 

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og 
økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor principperne i strategien i forhold til placering af 
overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlæg-
ninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til admi-
nistrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret. 

Befolkningsprognose  

Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene 2015-2025 er der beregnet en befolkningsprognose 
2015-2025. 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune 
de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand samt Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer 
der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. Det er endvidere 
i boligudbygningsplanen antaget, at Jersie skole omdannes til 75 boliger, der ibrugtages medio 2016.   

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, såsom fra - og 
tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra cpr. nr. og adresseudtræk, og det er dermed 
muligt at lave kort over placeringen af indbyggere ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommu-
nen som prikker på et kort). For at få et stabilt gennemsnit beregningsmæssigt bygger forudsætningerne 
i moddellen på erfaringer vedr. fertilitet, flyttemønstre m.v. i perioden 2010-2014.  

Befolkningsprognosen afhænger meget af den boligudbygningsplan der ligger bag. Men har i de senere 
år været påvirket af en øget tilflytning. 

Som det ses af boligudbygningsplanen, sker der en stor udbygning i 2016-2019, der mindskes indtil 2023 
hvorefter det forventes at Trylleskov Strand er fuldt udbygget. Derfor vil boligtilvæksten, og dermed be-
folkningstilvæksten falde til et relativ lavt niveau. Der er derfor grund til at være varsom omkring befolk-
ningstilvæksten i 2016 og årene frem – fordi de afhænger meget af boligudbygningen. Sker denne ikke i 
samme omfang vil befolkningstilvæksten blive lavere eller ligefrem negativ.  
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BOLIGUDBYGNINGSPLAN 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt

HAVDRUP skoledistrikt 0

Åben-lav: 0

Kildevej 3 - "Roberts gård" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

Skolevej - ny lokalplan 226.1 9 9 18

   x)  Havdrup Vest 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 50

Tæt-lav: 0

   x)  Havdrup Vest 8 42 10 8 8 8 8 8 2 102

Etageboliger: 0

   x)  Havdrup Vest 0

Seniorboliger: 0

I alt 12 20 52 20 18 18 18 18 18 12 9 5 5 5 5 235

UGLEGÅRDSSKOLEN skoledistrikt 0

Åben-lav: 0

Strandgården 2 2

Tåstrupvej 181 1 3 3 7

Tæt-lav: 0

Strandgården 5 5

Jersie Skole 75 75

Plejeboliger: 0

      Admiralparken  20 20 40

Etageboliger: 0

Solrød Strandvej 72 - 74 11 11 22

Elmelyparken 20 21 41

I alt 1 34 117 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192

MUNKEKÆRSKOLEN skoledistrikt 0

Åben-lav: 0

Garnerigrunden - Solrød landsby 6 6 2 14

0

Karlstrup Landsby udstykning 3 3

Trylleskov Strand - Boligø 1 + A + B 6 2 2 10

Trylleskov Strand - Boligø 2 2 2 2 1 7

Trylleskov Strand - Boligø 15 4 4 5 13

Tæt-lav: 0

      Mejerigrunden 8 8 16

Trylleskov Strand - Boligø 4 6 6 12

Trylleskov Strand - Boligø 11 10 12 10 32

Trylleskov Strand - Boligø 12 6 6 12

Trylleskov Strand - Boligø 14 8 8 3 19

Trylleskov Strand - Boligø 16 17 17

Trylleskov Strand - Boligø 18 4 5 9

Trylleskov Strand - Boligø 19 9 9 18

Trylleskov Strand - Boligø 20 7 10 17

Trylleskov Strand - Boligø 21 10 8 18

Trylleskov Strand - Boligø 22 8 10 10 28

Etageboliger: 0

Trylleskov Strand - Boligø 3 13 13 13 39

Trylleskov Strand - Boligø 5 10 15 10 16 51

Trylleskov Strand - Boligø 6 11 10 21

Trylleskov Strand - Boligø 7 10 10 14 10 44

Trylleskov Strand - Boligø 8 14 14

Trylleskov Strand - Boligø 13 10 14 10 34

Trylleskov Strand - Boligø 18 5 5

Trylleskov Strand - Boligø 23 70 70

I alt 18 13 140 74 67 73 71 20 47 0 0 0 0 0 0 523

Øvrige grunde (hele kommunen) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105

I alt i kommunen 38 74 316 121 112 98 96 45 72 19 16 12 12 12 12 1055
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Hvad viser befolkningsprognose 2015 

Befolkningsprognose 2015 er baseret på boligudbygningsprogram 2015, og bearbejdet i BoelPlans pro-
grammel. I modellen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, døde-
lighed, forblivelsesrater m.v. 

Evaluering af befolkningsprognose 2014. 

Overordnet set forventede prognose 2014 at der ville være 21.374 indbyggere pr. 1.1.2014, det reelle tal 
blev 21.552, dvs. en afvigelse på 178 personer – eller 0,8 %. Hvilket er højere end der normalt er accep-
tabelt (0,5 %), og derfor en upræcis prognose. Forklaringen på afvigelsen er primært en øget tilflytning i 
de yngre årgange fra 3 år og op. 

Antal pr. 
1.1.2014 

2015 
Prognose 

2014 

2015 
Reelt * 

Afvigelse 
Afvigelse 

pct. 

0 år 204 176 -28 -13,7 % 

0-2 år 605 585 -18 -3,3 % 

3-5 år 772 786 14 1,8 % 

6-10 år 1.526 1.554 28 1,8 % 

9-12 år 1.260 1.276 16 1,3 % 

6-16 år 3.372 3.404 32 0,9 % 

17-64 år 12.565 12.737 172 1,4 % 

over 64 år 4.060 4.038 -22 -0,5 % 

over 79 år 641 635 -6 -0,9 % 

Total 21.374 21.552 178 0,8 % 

* Kilde: Danmarks Statistik 

Der var forventet 204 0-årige i prognose 2014 (pr. 1.1.2015), mens det reelle tal pr. 1.1.2015 var 176 
børn. Det svarer til en afvigelse på 28 børn, eller 13,7 %.  

Ser man på hele aldersgruppen i daginstitutionsalderen, 0-5 år, forventede befolkningsprognose 2014 at 
der ville være 1.377 børn (pr. 1.1.2015), hvor det reelt blev 1.371 børn. Afvigelsen svarer til -6 børn, eller 
0,4 %. 

I skolealderen 6-16 år, har det vist sig at forskellen mellem prognose og reelle tal var på 28 børn (0,9 %). 
Forventningen i prognose 2014 var 3.372 børn, mens det reelt blev 3.404. 

I den erhvervsaktive alder (defineret som 17-64 år) var der en forventning om 12.565 personer i prog-
nose 2014 (pr. 1.1.2015), det reelle tal var 172 højere, svarende til en afvigelse på 1,4 %. 

Hvad angår ældre på 80 år og derover var det forudsat i befolkningsprognose 2014 at der ville være 641 
(pr. 1.1.2015), mens det reelle tal blev 6 personer lavere, en afvigelse på 0,9 %.  

Samlet har prognosen som nævnt overfor ramt mindre godt end sædvanligt.  
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Fødsler 

Antallet af fødsler har generelt været faldende de senere år, specielt fra 2009. Fertiliteten er faldet bort-
set fra i 2014 og antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år) er relativt stabilt fra 2008 (4.557) og 
frem til 2015 (4.581). Den normale antagelse er, at den samlede fertilitetskvotient skal være over 2.100 
for at bevare befolkningsantallet – forudsat der ikke sker tilflytning. 

Udvikling i fertilitetskvotienter Solrød Kommune 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2.210,5 1.881,8 2.126,0 2.083,4 2.046,7 2.011,8 1.824,7 1.739,9 1.841,3 

Kilde. Danmarks Statistik. Fertilitetskvotient: Antal levendefødte pr. år pr. 1.000 kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år) 

 

Skoledistrikterne i prognose 2015. 

Kommunen er opdelt i 3 skoledistrikter, og udviklingen i det samlede indbyggertal vises nedenfor. 

 

Væksten er markant i Munkekær skoledistrikt, mest markant i perioden 2016-2022, hvilket primært skyl-
des boligudbygningsplanen (Trylleskoven).  Der kan ligeledes konstateres en tilvækst i Havdrup skoledi-
strikt af samme årsag (Havdrup vest) – dog mest markant i perioden 2017-2022. 

Der er der tale om fald i Uglegård skoledistrikt fra toppen i 2017, der kan tilskrives en lav eller ingen bo-
ligudbygning med deraf følgende aldring af distrikterne. 
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Tal befolkningsprognose 2015 - opsummeret 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-2 år  626 592 587 580 618 641 647 654 658 659 659 649 645 

3-5 år  814 819 786 741 710 686 680 703 727 733 736 733 732 

6-10 år  1.522 1.514 1.554 1.546 1.499 1.475 1.437 1.374 1.317 1.285 1.284 1.281 1.297 

9-12 år  1.194 1.195 1.276 1.255 1.275 1.282 1.234 1.232 1.203 1.154 1.098 1.050 1.038 

13-16 år 1.280 1.277 1.238 1.233 1.220 1.217 1.292 1.276 1.286 1.291 1.245 1.239 1.210 

6-16 år 3.398 3.389 3.404 3.386 3.390 3.350 3.336 3.276 3.235 3.185 3.104 3.067 3.032 

17-64 år 12.565 12.606 12.737 12.705 13.202 13.273 13.300 13.455 13.559 13.609 13.701 13.637 13.583 

+ 65 år  3.742 3.933 4.038 4.183 4.315 4.421 4.517 4.583 4.649 4.683 4.753 4.793 4.859 

+ 80 år 583 606 635 661 716 752 832 892 952 1.020 1.095 1.183 1.277 

Total 21.145 21.339 21.552 21.595 22.235 22.371 22.479 22.670 22.828 22.869 22.953 22.881 22.852 

 
* Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene.   

 

Daginstitutioner 

Antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år er faldet markant fra 2007-2015, men forventes at stige jævnt 
de kommende år til et niveau i 2023 der næsten er på linje med antallet i 2012. Årsagen til stigningen må 
tilskrives boligudbygningsplanen (som er behæftet med usikkerhed så langt frem i tiden). Udsvinget i 
børneantal i prognoseperioden er mellem 580 i 2016 til 659 i 2025. 

 

Antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år forventes at falde frem til 2019. Herefter kommer en mindre 
stigning. Antallet forventes ikke at blive højere end i dag i hele prognoseperioden. Antallet af børn i den-
ne aldersklasse, er ligeledes stærkt påvirket af hvorvidt den forventede boligudbygning finder sted. 
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Det samlede billede for daginstitutionsårgangene er at tallet forventes at bunde i 2016 med 1.321. Frem 
til 2025 forventes tallet at stige med ca. 4 % til 1.377. 

 

Skoleområdet 

Antallet af børn i SFO-alderen 6-10 år forventes at være relativt stabilt i perioden 2012-2016, hvorefter 
det forventesat falde frem til 2022 for så at ligge stabilt. Faldet fra 2015-2025 er på 257 børn eller 17 %.  

 

Antallet af børn i juniorklubalderen 9-12 år er stabilt frem til 2018 for at falde herefter. Over perioden 
2015-2025 er der tale om et samlet fald på 238 børn eller 19 %. 
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De 13-16-årige er nogenlunde stabilt frem til 2018. herefter er der en mindre stigning fra 2019 til 2022. 
Fra 2023 er tallet igen på niveau med det nuværende. 

 

Det samlede antal børn i skolealderen falder konstant. Over perioden 2015-2025 er der tale om et samlet 
fald på 372 børn  - eller 11 % - primært i Uglegårdens Skoledistrikt. 

 

 

Erhvervsaktive (defineret som personer fra 17 til 64 år) 

Antallet af erhvervsaktive er steget med 131 personer fra 2014 til 2015, fortrinsvis som følge af en tilflyt-
ning, der har været mere massiv end forventet. Antallet forventes at være nogenlunde stabilt 2014-2016, 
hvorefter det stiger jævnt, med ca. 1.000 personer frem til 2023. Herefter falder det en smule. Uden en 
boligudbygning vil der have været tale om et fald.  Ændringer i antallet af erhvervsaktive påvirker skatte-
grundlaget m.v. 
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Ældre (65-99 år) 

Antallet af ældre over 64 år (den gamle folkepensionsalder) er stigende gennem hele perioden. Fra 2015 
til 2025 stiger antallet med ca. 800 borgere – eller 20 % 

 

Ser man på de ældre over 79 år (som også indgår i ovenforstående gruppe), er tendensen den samme, 
med en stigning i perioden 2015-2025 på ca. 600 borgere – lidt over en fordobling af de ældste medbor-
gere. 
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Stigningen i antallet af ældre er fortsat en af kommunens store udfordringer de kommende år.  Godt nok 
vil flere ældre påvirke kommunens udligning positivt, dvs. at kommunen vil skulle betale mindre til udlig-
ningsordninger eller evt. blive modtager herfra – men udgifterne følger også med. 

Hvordan ville det gå, såfremt der ingen boligudbygning sker i 2015-2027? 

En variant af boligprognose 2015, hvor boligudbygningen er nulstillet i perioden, viser at befolkningen 
falder fra 21.552 personer pr. 1.1.2015 til 20.165 personer pr. 1.1.2027. Et fald på 1.387 personer. Det 
bemærkes at kommunen pr. 1.1.2030 ville komme under 20.000 indbyggere. 

2015 prognosen viser en befolkning der stiger fra 21.552 i 2015 til 22.571 i 2027, dvs. en tilvækst på 
1.019 personer. 

Forskellen mellem de 2 prognoser svarer til 2.406 indbyggere pr. 1.1.2027. Hvilket kan tilskrives boligud-
bygningsprogrammet (984 boliger a ca. 2,4 indflyttere pr. enhed). 

 

Diagram 10 
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En større del af kommunens udgifter der vedrører de decentrale enheder, institutioner som afdelinger, 
administreres af Rådhusets administration.  Det drejer sig om større tværgående opgaver på følgende 
områder: 

IT - området. 

IT-området har egen ØD, og administrerer størstedelen af kommunens PC’ere, software, fagprogrammer 
m.v. IT administreres af Ledelsessekretariatet. Der planlægges en større omlægningen af den admini-
strative kontoplan i 2016, hvilket vil påvirke budgetter på IT-området samt hos Institutioner og Afdelinger. 

Direktion og I/A-ledere. 

Lønudgiften til direktion og ledere bliver administreret af Personaleafdelingen. Udgiften indgår ikke i Insti-
tutioners eller Afdelingers ramme. Lønudgifterne personbudgetteres, i modsætning til den generelle gen-
nemsnitsløn i forbindelse med lønbudgetteringen. 

Tjenestemandspensioner 

Der indbetales genforsikringspræmie til pensionsselskab for kommunens tjenestemænd, derved undgås 
større pensionsmæssige udbetalinger i fremtiden. Præmien udgør 40,3 % af lønnen. Administreres af 
Personaleafdelingen. Udgiften til tjenestemandspensioner vil langsomt udfases. Med en pensionsalder 
på 65-70 år, vil den sidste tjenestemand stoppe om ca. 20 år. Langt de fleste dog indenfor de kommende 
5-10 år. Mindreudgiften på tjenestemandspensioner vil blive opvejet af merudgifter til overenskomstan-
satte, der jo har pension indeholdt i lønnen. Dvs. udgiften flytter fra PEA ud til de berørte områder. 

Arbejdsskader 

Kommunen afsætter hvert år et budget til dækning af arbejdsskader, da man er selvforsikret. Der har hid-
til været rigelig dækning rent budgetmæssigt, hvilket understøtter beslutningen om at blive selvforsikren-
de. Der tages nu udgangspunkt i årlige beregninger fra kommunens forsikringsmægler vedr. forventnin-
ger til området. Administreres af Personaleafdelingen. 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 

Der afsættes beløb til indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Beløbet bør i et vist omfang 
variere med kommunens bygningsmasse, og alderen samt vedligeholdelsesstandarden af denne.  Ejen-
domscentret er etableret i 2011, og det betyder f.eks. at budget til indvendig vedligeholdelse nu indgår i 
den samlede Centrale bygningsvedligeholdelse. Administreres af Teknik og Miljø, Ejendomscentret. 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 

Der afsættes beløb til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Beløbet bør i et vist omfang 
variere med kommunens bygningsmasse, og alderen samt vedligeholdelsesstandarden af denne. I for-
bindelse med budget 2016 er de årlige puljer på anlæg flyttet til driften. Administreres af Teknik og Miljø, 
Ejendomscentret. 

Vedligeholdelse udenomsarealer 

Dækker udgifter til parkeringspladser, buske, hegn etc. 

Personaleudgifter Ejendomscentret – TM 

Ejendomscentret er blevet skabt i 2011, og personalet der varetager de administrative funktioner mv. er 
blevet samlet herunder. 
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Energipolitik 

Budgettet til energi administreres af Ejendomscentret, og dækker dermed alle kommunens bygninger 
m.v. 

Renovation – kommunale bygninger 

Budgettet administreres af Ejendomscentret, og dækker dermed alle kommunens bygninger m.v. 

Rengøring og vinduespolering 

Administreres af Ejendomscentret, der varetager kontraktindgåelse, administration samt står for service-
tjek. De nuværende kontrakter udløber ultimo februar 2016. 

Måtteleje 

Administreres af Ejendomscentret, og dækker udgifter til måtter i institutioner, haller mv. 

Central forsikring 

Administreres af Ejendomscentret, der varetager kontraktindgåelse samt administration. 

Kommunen har samarbejde med forsikringsmægler. 

Skatter og afgifter 

Administreres af Ejendomscentret, der varetager betalinger af diverse skatter og afgifter. 

Indtægter 

Administreres af Ejendomscentret. 

Serviceaftaler 

Administreres af Ejendomscentret. 

Vejdrift 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Administreres af 
Ejendomscentret. 

Vintertjeneste 

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i 
henhold til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Administreres af Ejendomscentret. 
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Generelt 

På følgende side står budgettallene for de enkelte Centralt Styrede Områder (CSO).   

Oversigt - Centralt Styrede Områder, 2016 2017 2018 2019 

IT-området – LEA 17.273 17.165 16.526 16.506 

Direktion og I/A-ledere, CSO – PEA 22.706 22.706 22.706 22.706 

Tjenestemandspensioner, CSO-PEA 9.861 9.861 9.861 9.861 

Arbejdsskade, CSO - PEA 888 1.033 1.178 1.301 

Indvendig Bygningsvedligeholdelse – TM 8.155 7.305 7.305 7.305 

Udvendig bygningsvedligeholdelse – TM 7.619 7.632 7.632 7.632 

Vedligeholdelse udenomsarealer – TM 1.926 1.899 1.899 1.899 

Personaleudgifter, ejendomscenter – TM 5.556 5.556 5.556 5.556 

Energipolitik – TM 15.272 15.274 15.273 15.273 

Renovation – TM 672 645 645 645 

Rengøring og vinduespolering – TM 10.357 10.432 10.431 10.431 

Måtteleje – TM 306 255 255 255 

Central forsikring – TM 2.379 2.358 2.358 2.358 

Skatter og afgifter – TM 189 189 189 189 

Indtægter – TM -2.916 -2.882 -2.882 -2.882 

Serviceaftaler – TM 1.261 1.195 1.195 1.195 

Vejdrift – TM 22.013 22.013 22.014 22.014 

Vintertjeneste – TM 2.915 2.915 2.915 2.915 

Budget i alt i 1.000 kr. 126.433 125.550 125.056 125.159 
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For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, 
er der afsat demografipuljer på flere områder.  Det drejer sig om ældre-, daginstitutions-, skole og sund-
hedsområdet, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

De modeller der anvendes til fremregning af demografi er relativt simple. De baserer sig på et bestemt 
forbrugsmønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, antallet af og brugen af ydelser på æld-
reområdet etc.  Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf 
kommer så en forventet udvikling i udgifterne, negativ som positiv. 

Demografimodellerne er simple . Den forventede udgiftsudvikling fremskrives lineært.  Dette vil dog langt 
fra altid være tilfældet, ofte vil en udvikling ske i trin. F.eks. ved udbygning af antallet af ældreboliger / 
plejehjemspladser, ændring i antallet af skoler eller daginstitutioner. I sådanne tilfælde vil der komme 
mer- eller mindreudgifter i forhold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er afsat midler der mere 
eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver os. 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvorfra den på anfordring (Byrådet) kan frigives til den 
almindelige drift.  Puljerne er placeret under Økonomiafdelingen. 

Nedenfor gives en kort oversigt over basistal og beløb der indgår i demografipuljerne. Efterfølgende 
gennemgås de enkelte modeller. 

Som det ses er udgiftsbehovet voksende, og specielt på ældreområdet. Da udgifterne næsten udeluk-
kende er serviceudgifter giver det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke kan forven-
tes at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede demografiske pres. Med andre 
ord vil der fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes Serviceudgiftsramme, alene på bag-
grund af den demografiske udvikling i Kommunen. 

 

Demografi puljer, hele kr. 2016 2017 2018 2018 

Årspladser, Dagpleje 0 1.606 2.729 3.150 

Årspladser, Børnehaver 0 -991 -1.565 -1.151 

Total dagpasning  0 615 1.164 1.999 

Årspladser, SFO -1 319 -80 -1.120 

Årspladser, Fritidsklubber 0 -8 -36 93 

Havdrup skole, ØD 663 1.985 2.583 2.497 

Uglegårdsskolen, ØD -231 -464 -60 284 

Munkekærskolen, ØD 449 2.355 4.253 4.532 

Total undervisning 880 4.197 6.660 6.286 

Frit valg - personlig og praktisk hjælp 2.130 4.187 5.396 7.155 

Plejehjemspladser 5.210 8.944 8.942 12.776 

Hjemmesygepleje 302 967 1.460 2.058 

Forebyggende hjemmebesøg 39 49 60 69 

Genbrugshjælpemidler 354 621 778 915 

Genoptræning 166 414 578 765 

Aktivitetsbestemt medfinansiering* 0 3.128 4.527 5.902 

Daghjem 369 522 673 807 

Total ældre og sundhedsområdet  8.569 18.833 22.413 30.446 

         

Total – demografi  9.449 23.645 30.237 38.731 

*Serviceudgift udenfor rammen 
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Opbygning af demografi modellerne 

Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2014. Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der 
normalt er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige udgifter vil normalt være faste, uanset 
antallet af brugere. 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Såfremt budget 2016-2019 ud fra 
disse beregninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel lagt i demografipuljer. Disse pulje 
kan alene frigives af byrådet efter ansøgning. 

Hvordan det virker budgetmæssigt, ses af de fiktive eksempler nedenfor. (A+ B ). 

Tabel A - Demografi 

1000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Antal brugere 770 760 740 710 

Netto pris pr. bruger 50 50 50 50 

Demografi i forhold til 2015 0 -500 -1.500 -3.000 

Tabel B – Netto budget 

1000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Grundbudget 2015 77.800 77.800 77.800 77.800 

Demografi i forhold til 2015 0 -500 -1.500 -3.000 

Netto budget 77.800 77.300 76.300 74.800 

Familie- og uddannelsesudvalget  

Demografi på vuggestuer og dagpleje (0-2-årige) 

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, de fremkomne tal omregnes til et forventet 
børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året. 

Det antages, at 74 % af børnene i aldersgruppen skal passes, hvilket er højere end tidligere, men passer 
i forhold til den stigende dækningsgrad der har været siden 2008.  Forholdet mellem børn og pasnings-
grad giver det antal børn prognosen beregner til at skulle passes. 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer og dagpleje.  Sidstnævnte antages at have 18 
gæstedagplejepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse pladser skal tillægges nettonormeringen i 
dagplejen, af hensyn til barsel, sygdom etc. Derfor beregnes et bruttobehov for pladser. 

Tabel 1 - 0-2-årige 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Årspladser dagpleje (netto) 165 165 165 165 

Årspladser vuggestue 252 252 252 252 

Total 417 417 417 417 

Tilvækst  19 33 38 

Demografi, t.kr. 0 1.606 2.729 3.150 

Demografi på børnehaver (3-5-årige) 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De kendte børn lægges til befolkningsprog-
nosen, men det antages om udgangspunkt ikke at der vil ske mertilflytning de kommende år. De frem-
komne tal omregnes til et forventet børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet 
i løbet af året. 

Det antages, at 91 % af børnene i aldersgruppen skal passes i 2016 og frem. Forholdet mellem børn og 
pasningsgrad giver det antal børn der forventes passet. 
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Tabel 2 – 3-5-årige 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Årspladser 692 692 692 692 

Tilvækst  -23 -36 -27 

Demografi, 1.000 kr. 0 -991 -1.565 -1.151 

Demografi på SFO (6-10-årige) 

Antallet af 6-10-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, og det er sat i forhold til det aktuelle antal 
børn i SFO-ordningen. På denne baggrund udregnes en forventet brug af pladser i de kommende år. 
Som det ses i tabellen nedenfor, forventes der et fortsat fald i børnetallet i aldersgruppen fra 2018 og 
frem. 

Tabel 3- 6-10 årige 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Årspladser 976 992 972 920 

Tilvækst  16 -20 -52 

Demografi, 1.000 kr.  319 -80 -1.120 

Demografi på SFO2 (10-13-årige) 

Antallet af 10-13-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, og det er sat i forhold til det aktuelle antal 
børn i SFO2-ordningen. På denne baggrund udregnes en forventet brug af pladser i de kommende år. 
Som det ses i tabellen nedenfor, forventes der først et fald i børnetallet i aldersgruppen i 2017-18, mens 
der forventes en stigning i 2019. 

Tabel 4 - 10-13 årige 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Årspladser 532 530 526 544 

Tilvækst  -2 -4 18 

Demografi, 1.000 kr. 0 -8 -36 93 

Positivt fortegn= merudgift / mindreindtægt 

Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2016 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2015/16. 
Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2016/17. 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det 
kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og 
det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at 
vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Tabel 5 - 6-16 årige 

Behov 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal børn 3.404 3.386 3.390 3.349 3.336 

Tilvækst  -18 4 -41 -13 

Kilde: Befolkningsprognose 2015 
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Tabel 6 - Elevtalsprognose 

Skole/Skoleår 
Planlagt Prognose 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Havdrup 555 571 586 586 581 

Uglegård 1.104 1.097 1.104 1.094 1.074 

Munkekær 859 895 929 948 963 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.518 2.563 2.619 2.628 2.617 

Tilvækst  45 56 9 -11 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den 
enkelte årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra 
det samlede elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det 
pågældende klassetrin. Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klas-
setrin eleverne er på, som ligeledes har betydning for økonomien. 

Nedenstående tabel 6 A viser demografipuljerne på de enkelte skolder på baggrund af ovenstående ud-
vikling i elevtallet. 

Tabel 6 A. Demografipuljer på skoleområdet 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Havdrup skole, ØD 663 1.985 2.583 2.497 

Uglegårdsskolen, ØD -231 -464 -60 284 

Munkekærskolen, ØD 449 2.355 4.253 4.532 

I alt 881 3.876 6.776 7.313 

 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Tabel 7 – Frit valg- leverede timer (hjemmeplejen - kommunal del) 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Demografi, 1.000 kr. 2.130 4.187 5.396 7.155 

 

Hjemmeplejens leverede timer er udtryk for det antal timer der bruges på praktisk bistand og personlig 
pleje (dag-, nat- og øvrig tid). I 2015 regnes med 54.300 timer i alt til kommunal og private leverandører. 

Det forventede behov for leverede timer i 2016 beregnes som det forventede forbrug 2015, tillagt den 
demografiske vækst, der beregnes på baggrund af befolkningsprognosen. Behovet for timer beregnes ud 
fra ressourcetrækket på aldersgrupperne 0-64 årige, 65-74 årige, 75-84 årige, 85-99 årige. Det er i be-
regningerne antaget, at timepriserne er uændrede i perioden 2016-2019.  

Tabel 8 – Behov plejeboliger 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Køb af pladser  22 30 31 40 

Salg af pladser  19 20 20 21 

Pris pr. plads 523 523 471 471 

Demografi, 1.000 kr. 5.210 8.944 8.942 12.776 

  

Plejeboligerne er beliggende på Chr. Have hvor der er 102 pladser. 

Demografien beregnes ved at antallet af brugere i aldersgrupperne; 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, 
80-84 år, 85-89 år, 90-94 år samt 95+ år, sættes i forhold til befolkningstallet i den pågældende alders-
gruppe. Dette relative tal fremskrives med befolkningsprognosetallet, hvorefter det forventede antal bru-
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gere i de kommende år fremkommer. Dette tal sættes i forhold til de pladser der skal købes / sælges, så 
behovs nettotilvæksten fremkommer. Antallet ganges med en pris pr. plads på 523 t.kr. i 2016 og 2017 
og 471 t.kr. i 2018 og 2019. Årsagen til prisfaldet fra 2018 er, at der forventes en prisreduktion ved det 
næste udbud af ydelsen. 

Det er forudsat, at den forbedrede sundhedstilstand vil resultere i en reduceret tilvækst – svarende til 1,6 
% for alle aldersklasser.  Dette er indarbejdet i modellen. 

Tabel 9 – Hjemmesygepleje 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Demografi i 1.000 kr. 302 967 1.460 2.058 

Hjemmesygepleje er pleje af borgere i eget hjem, der har behov for sygepleje. 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af brugertimer i hjemmesygeplejen i 2014 sat i forhold 
til befolkningstallet. Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 65-74 årige, 75-84 årige, 
85-99 årige, Udgiften pr. time beregnes på baggrund af udgifterne i regnskab 2014.  Demografien bereg-
nes som ændringen i befolkningstallet ganget med timeprisen. Merudgiften pr. år udgør demografi til-
væksten. 

Tabel 10 – Forebyggende hjemmebesøg 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Demografi, 1.000 kr. 39 49 60 69 

Forebyggende hjemmebesøg er et besøg fra en fagperson fra Kommunen, som alle 75 + årige har ret til 
1 gang årligt. 

I beregningerne er anvendt tilvæksten i antallet af borgere i aldersklassen +75 år, og dette tal er sat i for-
hold til regnskabet pr. borger i samme aldersgruppe i 2014.  Budgettet vil med et stigende antal ældre 
resultere i en demografi tilvækst de kommende år. 

Tabel 11 – Hjælpemidler 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Demografi, 1.000 kr. 354 621 778 915 

Ved hjælpemidler forstås de hjælpemidler ældre og handicappede skal bruge i deres hverdag eksempel-
vis rollatorer. 

Det antages i beregningen, at 50 % af udgifterne til hjælpemidler er konstant, mens 50 % af udgifterne 
følger befolkningsudviklingen for de 65+ årige. Baggrunden for at det er denne aldersgruppe, der indgår i 
beregningen er at hjælpemidler hovedsageligt – men ikke udelukkende – tildeles borgere over 65 år. 

Tabel 12 – Genoptræning 

Behov 2016 2017 2018 2019 

Forventet timetal 9.774 10.176 10.458 10.780 

Tilvækst, akkumuleret 290 827 1.109 1.431 

Pris pr. time, Marginalt 0,6 0,6 0,6 0,6 

Demografi, 1.000kr 166 414 578 765 

Genoptræning retter sig typisk mod ældre og yngre, der efter et hospitalsophold / ulykke eller lignende, 
har brug for støtte til at få genoptrænet førligheden. Det vil ofte være i samarbejde med regionen. 

Beregningerne er baseret på antallet af brugere i genoptræningen i 2013, fordelt på 0-64 årige, 65-74 
årige, 75-84 årige og 85-99 årige. Det faktiske forbrug af timer for de pågældende aldersklasser er ud-
regnet, og der er derefter lavet en sammenvejning af aldersklassens ressourcetræk. Dette tal er herefter 
fremskrevet med udviklingen i aldersintervallerne, for at fremkomme med et timetal for året, der så gan-
ges med timeprisen (2015). 
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Tabel 13 – Aktivitetsbestemt medfinansiering  

Behov 2015 2016 2017 2018 

Demografi, 1.000 kr. 0 1.600 3.434 5.283 

Aktivitetsbestemt medfinansiering er en betaling til regionen for sygesikring, somatiske og psykiatriske 
behandlinger. Afregningen foretages af sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i takster der dækker en 
andel af den samlede udgift.  

Beregningen tager udgangspunkt i forbruget af ydelser i 2014 fordelt på aldersgrupper (5 års intervaller). 
Disse gennemsnit pr. aldersgruppe fremskrives med befolkningsudviklingen. Da udgiften til medfinansie-
ring er højere for de ældre aldersgrupper, og disse stiger, medfører det stigende udgifter de kommende 
år. Se diagram 1. 

 

Diagram 1 – Årlig udgift pr. indbygger i aldersgruppen (2014) 

 

Tabel 14 – Daghjem  

Behov 2015 2016 2017 2018 

Demografi, 1.000.kr. 369 522 673 807 

Puljen er beregnet ud fra den forventede stigning i antallet af +65 årige i kommunen. 
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Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den økonomiske organisation:  

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Lånoptagelse 

 Skatter  

 Generelle tilskud  

 Udligning  

 Finansforskydning 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Økonomisk Politik og Finansiel Strategi 

 Udbudspolitik 

Mål  

Overordnede politiske mål –  
Økonomisk politik 

Konkrete politiske mål –  
økonomisk politik 

Den økonomiske politik skal medvirke til, at 
Solrød Kommune både på kort og lang sigt får 
en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer 
økonomisk handlefrihed til at fastholde ser-
viceniveauet for kommunens borgere samt fi-
nansiere udviklingsprojekter, investeringer og 
ny drift 

Kassebeholdning: 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer 
til mindst 3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). 
De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres 
et optimalt renteafkast og minimal risiko for tab. 
 

Beskatning: 

Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er 
konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. 
 

Budgetbalancen 

Budgetbalancen skal udvise et overskud, der muliggør finansiering 
af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på 
lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på ca. 
25 mio. kr. 
 

Skattefinansieret anlæg 
Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på ca. 
25 mio. kr. 
 

 

Udstykninger 
Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til ned-
bringelse af langfristet gæld eller styrkelse af likviditeten til fremti-
dige investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Solrød 
Kommune. 
 

 
Skattefinansieret langfristet gæld 
Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. 
 

 

Tillægsbevillinger 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal 
finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleover-
holdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter udenfor servicerammen, socia-
le overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige de-
le af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede 
økonomi og kassebeholdningen. 
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Overordnede politiske mål – indkøb Konkrete politiske mål - indkøb 

Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene 
at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en 
fremtidig god kvalitet til prisen. 
 

Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så 
den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. 
 
Indkøb sker efter princippet ”bedst og billigst”, dvs. at indkøb skal 
foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbspa-
rametre. Med henblik på at opfylde dette mål: 
 
Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at 
der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. 
Benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af 
indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS) samt forpligten-
de aftaler indgået af Staten og Kommunernes Indkøb (SKI) for at 

medvirke til standardisering og øget volumen. 
Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også 
mindre indkøb med en samlet værdi på over 500.000 kr., hvis disse 
er omfattet af tilbudsloven eller har grænseoverskridende effekt. 
 

 

Overordnede politiske mål –  
opkrævning 

Konkrete politiske mål - opkrævning 

Opkrævning sker på en målrettet og socialt 
afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært 
rettes mod de områder/borgere, hvor der er 
betalingsevne eller mod de krav, der via lov-
givningen har fortrinsret. 
 

Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. 
 
Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samar-
bejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. 
 
Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale 
krav. 
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Nye initiativer 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1.000 kr.) 

Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Indskud i landsbyggefonden 21.600    

KOMBIT – provenu fra salg af KMD-ejendomme -583 -371 -265 -53 

Udvidelse af Christians Have:     

- Byggekredit  -42.498 42.498  

- Lånoptagelse, ældreboliger   -79.876  

- Beboerindskud   -1.815  

- Indskud i rehabiliteringsboliger   589  

Nye initiativer i alt 21.017 -42.869 -38.869 -53 

- Foran beløb = indtægter 

Indskud i landsbyggefonden 

Byrådet godkendte den 23. februar 2015, pkt. 31, at etape 3 i Havdrup Vest udbydes til salg til opførelse 
af ca. 35 almene familieboliger og storparcel 23 i Trylleskov Strand udbydes til salg til opførelse af ca. 70 
almene familieboliger. Det er forudsat, at skema B bliver godkendt inden udgangen af 2016, således at 
den kommunale grundkapital er på 10 pct. Sker godkendelsen først i 2017 vil den kommunale grundkapi-
tal stige til 14 pct.  Forventet udgift til grundkapital er beregnet på grundlag af maksimumbeløb pr. m2 for 
familieboliger i 2015 tillagt energitillæg 

KOMBIT – provenu af salg af KMD-ejendomme 

Ejendomme, der tidligere blev ejet af KMD er solgt for knap 1,2 mia. kr. af KOMBIT. Halvdelen af prove-
nuet 601 mio. kr. udbetales til kommunerne blandt de kommuner, der i sin tid etablerede KMD i forhold til 
det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet (svarer til indbygger-
talsfordelingen i 1972). Den anden halvdel af salgsprovenuet forblive som fælleskommunal kapital under 
KL som kapitalgrundlag for de store investeringer, der er forudsætningen for monopolbruddet på det 
kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur. 

For at sikre implementeringsudgifterne i de enkelte kommuner kan finansieres, har KL's bestyrelse be-
sluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, vil blive udbetalt over en årrække 
frem til 2019 - svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres - og såldes, at der udbeta-
les mest i de år, hvor implementeringsudgifterne er størst. Der udbetales 5% i 2015, 30% i 2016, 35% i 
2017, 25% i 2018 og 5% i 2019. De resterende 20% udbetales i det år, som den enkelte kommune selv 
vælger. For Solrød er dette 2016. 

Udvidelse af Christians Have 

Udvidelse af Christians Have er planlagt til opstart i 2017 og ibrugtagning i 2018 med godkendelse af 
skema A senest i december 2016, således at den kommunale grundkapital er på 10 %. Der er foreløbig 
planlagt en udvidelse med 30 ældreboliger og 24 rehabiliteringspladser, samt 600 m2 serviceareal. Bo-
ligdelen finansieres med byggekredit under opførelsen, som indfries ved hjemtagelse af endelige finan-
siering i 2018. 
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Budget 

Tabellen viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i det enkelte års priser. 

Tabel 2: Nettobudget - Finansiering (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

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

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -300 -300 -300 -300 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.583 -2.371 -2.265 -2.053 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsynings-virksomheder -123 -93 -63 -32 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 200 200 200 

7.55 Renter af langfristet gæld 9.112 8.500 7.697 7.392 

7.58 Kurstab og kursgevinster -2.005 -1.937 -1.716 -1.497 

Renter i alt 3.801 3.499 3.053 3.210 

8.22 Forskydninger i likvide aktiver -19.409 577 -45.759 -34.412 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 28.400 6.800 7.589 7.000 

8.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -872 -901 -931 -962 

8.45 Forskydninger – deposita 0 0 -1.815 0 

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0 -42.498 42.498 0 

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1 0 0 0 

Finansforskydninger i alt 8.120 -36.022 1.582 -28.374 

8.55 Afdrag – langfristet gæld 13.593 14.397 15.100 15.840 

Afdrag på lån i alt 13.593 14.397 15.100 15.840 

7.62 Tilskud og Udligning -40.537 24.329 56.948 83.944 

7.65 Refusion af købsmoms 110 110 110 110 

7.68 Skatter -1.142.868 -1.234.493 -1.275.250 -1.318.965 

8.55 Lånoptagelse – langfristet gæld -11.000 -7.000 -86.876 -7.000 

Finansiering i alt -1.194.295 -1.217.054 -1.305.068 -1.241.911 

Finansiering i alt -1.168.781 -1.235.180 -1.285.333 -1.251.235 

- Foran beløb = indtægter 

Budgettallene i tabel 2 er forklaret uddybende nedenfor: 

7.22 Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 0,5 mio. kr. 

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

Der er budgetteret med en indtægt på 0,3 mio. kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 2 mio. kr. vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til be-
taling af ejendomsskat for pensionister. Endvidere er budgetteret med en indtægt på 0,583 mio. kr., der 
udbetales af KOMBIT for andel fra salg af KMD-ejendomme. 
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7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Der er budgetteret med en indtægt på 0,123 mio. kr. fra Solrød Spildevand A/S 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 

Der er samlet budgetteret med en udgift på 0,2 mio. kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. 

7.55 Renter af langfristet gæld og 8.55 Afdrag – langfristet gæld 

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2016: 

Tabel 3: Lån (1.000 kr.) 

 Renter Afdrag 

KommuneKredit 3.507 9.380 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 2.521 0 

KommuneKredit – ældreboliger 2.571 3.439 

Afledt renter og afdrag af budgetteret lånoptagelse 513 774 

I alt 9.112 13.593 

7.58 Kurstab og kursgevinster 

Byrådet godkendte i december 2012, at der skal opkræves en årlig garantiprovision på 1% p.a. af gæl-
den ultimo året før på garanterede lån vedr. forsyningsområdet (Solrød Fjernvarmeværk I/S og Solrød 
Forsyning A/S). Den årlige garantiprovision fastsættes hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen og 
fastholdes uændret til 1% p.a. af gælden ultimo året før på garanterede lån. Der er i 2016 budgetteret 
med en indtægt på 538.000 kr. fra Solrød Fjernvarme og 262.000 kr. fra Solrød Spildevand. 

Byrådet godkendte i maj 2014, at der gives kommunegaranti til Solrød Biogas mod en årlig garantiprovi-
sion på 1,5% af gælden ultimo året før. Der forventes en indtægt på 1.205.000 kr. i 2016. 

8.22 Forskydninger i likvide aktiver 

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2016 på 19,4 mio. kr. Ultimo 2016 forventes en kassebehold-
ning på 83,8 mio. kr. 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden 

Byrådet godkendte den 23. februar 2015, pkt. 31, at etape 3 i Havdrup Vest udbydes til salg til opførelse 
af ca. 35 almene familieboliger og storparcel 23 i Trylleskov Strand udbydes til salg til opførelse af ca. 70 
almene familieboliger. Forventet udgift til grundkapital er beregnet på grundlag af maksimumbeløb pr. m2 
for familieboliger i 2015 tillagt energitillæg 

Afdrag vedr. udlån til vandværkerne. 

Byrådet godkendte den 29. august 2005 et rentefrit lån på 1 mio. kr. til vandværkerne i Solrød Kommune 
som startkapital til en vandfond, der finansierer forbindelsesledninger mellem værkerne. Det var ved lå-
nets etablering forudsat, at lånet skulle tilbagebetales i 5 lige store afdrag. Første gang den 31. decem-
ber i det år, hvor anlægsarbejdet var afsluttet, dog senest 31. december 2010.  

Byrådet har den 26. februar 2008 godkendt, at første afdrag blev udskudt til 31. december 2010 og har 
efterfølgende den 21. juni 2010 godkendt en yderligere udskydelse af første afdrag til 31. december 
2012. Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune har i brev af 12. august 2012 ansøgt om, at tilba-
gebetalingen af lånet udskydes endnu en gang til 31. december 2013, hvilket er godkendt af Byrådet på 
mødet den 19. september 2012. Lånet tilbagebetales i 2013 til 2017. 

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Budgettet er afsat ud fra långivningen i 2013 og 2014. Som følge af den højere rentetilskrivning fra 2011 
er der ydet færre lån, ligesom der er flere indfrielser af lån. Eksisterende lån er endvidere stoppet som 
følge af, at der ikke længere er plads inden for ejendomsværdien til yderligere lån. Der er budgetteret 
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med et årligt nettoudlån på 7 mio. kr. Primo 2015 var der 724 lån. Der er kommet 16 nye lån til, og der er 
indfriet 55 lån. Aktuelt pr. 17. august 2015 er der 686 lån og et samlet tilgodehavende på 112,9 mio. kr.  

8.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Solrød Forsyning A/S 

Solrød Forsyning gæld til Solrød Kommune ved stiftelsen pr. 1. januar 2010 skal tilbagebetales til Solrød 
Kommune over 10 år jf. lovgivningen på området. Der betales 0,872 mio. kr. i afdrag i 2016. 

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 

Plejecentret Christians Have udbygges med 30 plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger i 2017/2018. An-
lægsudgifterne til boliger efter fradrag for kommunal grundkapital finansieres midlertidigt af byggekredit 
indtil boligerne lånefinansieres endeligt ved byggeriet ibrugtagning i 2018. Der er budgetteret med et 
træk på byggekreditten på 42,498 mio. kr. i 2017 og 39,193 mio. kr. i 2018, i alt 81,691 mio. kr., der ind-
fries i 2018. 

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Byrådets valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for ud-
skrivning af kirkeskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2016 udgør 3.256,4 mio. 
kr.  

Greve- Solrød Provsti har anbefalet en uændret kirkeskatteprocent på 0,82 procent. Der er en indtægt 
fra kirkeskat på 26,703 mio. kr., og der skal udbetales 21.822 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne 
og 4,882 mio. kr. i landskirkeskat. 

7.62 Tilskud og Udligning 

Udligning og generelle tilskud 

Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrund-
lag mellem kommunerne, og dermed sikre et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent 
og det serviceniveau, som borgerne rent faktisk modtager.  

Der er stor forskel i kommunernes skattegrundlag, ligesom kommunerne ofte har en meget forskellig al-
derssammensætning og social struktur. Hvis den enkelte kommune selv skulle finansiere alle sine udgif-
ter, ville der blive meget store forskelle mellem kommunernes serviceniveau og skattetryk. 

I forbindelse med Kommunalreformen blev der i 2007 indført et nyt udligningssystem – nettoudligning, 
hvor det opgøres om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få under-
skud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kom-
munens økonomiske situation, og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud eller 
underskud. 

Folketinget har den 13. juni 2012 vedtaget en justering af udligningssystemet med virkning fra 2013 med 
justering af det socioøkonomiske udgiftsbehov og det demografiske udgiftsbehov, samt indregning af 
grundværdierne af produktionsjord i beskatningsgrundlaget. 

Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vil der 
ske følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet fra 2016: 

 En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. 

 En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. 

 En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for til-
skud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennem-
snittet. 

Derudover etableres en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners be-
regnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt 
et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 
2017. 
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Endelig er en del af det forhøjede beløb for 2016 i særtilskudspuljen jf. udligningslovens §16 reserveret til 
særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet eller over-
gangsordninger indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61% af forskellen mellem beregnet 
udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2016 er der 88 kommuner, der har strukturelt underskud 
og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Fu-
resø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. 

Solrød gik i 2012 fra at have strukturelt overskud i 2007-2011 til at have strukturelt underskud. Solrød 
havde fortsat underskud i 2013. Fra 2014 har Solrød igen et strukturelt overskud og har i 2016 et struktu-
relt overskud på 811 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til landsudligning på 10,524 mio. kr. 
inkl. korrektion for overudligning. 

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområ-
det. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, 
at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle 
kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27% af for-
skellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 2,8 mia. 
kr.  

Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 17 kommuner har strukturelt overskud 
og 17 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i hoved-
stadsudligningen. I 2016 er det strukturelle overskud pr. indbygger opgjort til 8.013 kr., hvilket svarer til 
en betaling på 48,996 mio. kr. inkl. overudligning. 

Statstilskuddet for 2016 er fastsat til 65,597 mia. kr. En stor del af det samlede bloktilskud går til finansie-
ring af landsudligning og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud, samt særlige 
ordninger. Dette medfører, at der kun er 7,502 mia. kr. tilbage til fordeling til alle kommuner efter indbyg-
gertal. Heraf er 3 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budget-
teret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer for serviceudgifter. Bloktilskuddet i 2016 er ikke 
gjort afhængig af overholdelse af den aftalte ramme for skattefinansierede anlægsudgifter. 

Bloktilskuddet til kommunerne er den 1. september 2015 forhøjet med 1.020,5 mio. kr. for 2016 til dæk-
ning af de øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet som følge af aftalen 
den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016. Dette 
giver en merindtægt i 2016 på 3,876 mio. kr.  

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 landsgennem-
snittet 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. ind-
bygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen 
mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet fra selskabsskat i Solrød 
er på 11,183 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til 518 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 1.132 kr., dvs. 
der modtages et tilskud pr. indbygger på 307 kr. pr. indbygger eller 6,624 mio. kr.  

Statsgaranti giver følgende tilskud og udligning i 2016: 

Tabel 3: Tilskud og udligning 2016 (1.000 kr.) 

 Udgifter Indtægter 

Landsudligning 10.524  

Hovedstadsudligning 48.996  

Ordinært statstilskud  -20.952 

Betinget statstilskud - service  -11.376 

Betinget statstilskud - anlæg  0 

Udligning af selskabsskat  -6.624 

I alt 59.520 -38.952 
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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. Ordningen tager sigte 
på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæs-
sige udgifter vedrørende børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleun-
dervisning.  

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens 
folketal. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvan-
drere, flygtninge og efterkommere på 5.754 kr. pr. udlænding og yderligere et tilskud på 5.627 kr. pr. 0-5 
årig udlænding og 23.113 kr. pr. 6-16 årig udlænding.  

I 2016 modtages et tilskud på 9,036 mio. kr. og der betales et bidrag på 15,780 mio. kr.  

Bidrag til regioner 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 129 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der 
betales bidrag i 2016 på 2,783 mio. kr. ud fra et folketal på 21575. 

Særlige tilskud 

Særlige tilskud er beregnet på at støtte bestemte formål, og vil typisk blive tildelt efter en anden forde-
lingsnøgle end i den øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolk-
ningstallet i en bestemt målgruppe. 

Tabel 4: Særlige tilskud 2016 (1.000 kr.) 

Note 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

A 
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige øko-
nomiske problemer (bidrag) 

2.364  

B Bidrag vedr. borgere med sociale problemer 1.416  

C Beskæftigelsestilskud  -46.704 

D Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -1.956 

E Tilskud til generelt løft i ældreplejen  -2.376 

F Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -3.192 

G Tilskud til omstilling af folkeskolen  0 

H Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet  -5.688 

I Tilskud vedr. skatteændringer fra 2013 til 2014  -7.332 

J Midlertidig kompensation - refusionsomlægning  -7.164 

 Total 3.780 -74.412 

A. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

Den samlede tilskudspulje for 2016 udgør 0,05 % af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hoved-
stadsområdet, i alt 210,4 mio. kr. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bidrag, 
der opkræves fordelt efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Solrød betaler et bidrag på 
2,364 mio. kr. i 2016. Tilskuddet fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren. 

B. Bidrag vedr. borgere med sociale problemer 

Med virkning fra 2013 er oprettet en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen – 
typisk i større byer – har en høj andel af borgere med sociale problemer. Formålet med puljen er at styr-
ke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i be-
stemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Tilskuds-
puljen udgør 419,9 mio. kr. i 2016, heraf betaler Hovedstadskommunerne 126,24 mio. kr. i bidrag til pul-
jen på 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget. Solrød betaler et bidrag på 1,416 mio. kr. i 2016. 
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C. Beskæftigelsestilskud  

Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I 
den forbindelse ydes et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne.  

Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæfti-
gelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til for-
sikrede ledige i året. 

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først forelø-
bigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, så det i højere grad svarer til kom-
munernes forventede udgifter. Endeligt efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af 
opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på 
grundlag af de kommunale regnskaber. 

Efter de generelle regler beregnes grundtilskuddet én gang for alle ved udmeldingen af foreløbigt tilskud i 
året inden tilskudsåret, således at midtvejs- og efterregulering alene omfatter merudgiftsbehovet. 

Beskæftigelsestilskuddet i 2016 er beregnet på baggrund af 283 bruttoledige i 2014, og der modtages 
50,172 mio. kr. i grundtilskud, hvoraf der modregnes 3,468 mio. kr. i merudgiftsbehov dvs. beskæftigel-
sestilskuddet er på 46,704 mio. kr.  

D. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Med finansloven for 2012 er der afsat tilskudspulje til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 
og frem. Tilskuddet, der for 2016 udgør 524,9 mio. kr., fordeles efter den enkelte kommunes andel af det 
skønnede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2016. Solrød kommunes andel af tilskudspuljen er 1,956 mio. kr.  

E. Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboli-
ger pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspul-
jen udgør i 2016 699,2 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,376 mio. kr. 

F. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter 
en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2011 
forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønud-
vikling og udgør for 2016 937,1 mio. kr. Solrød Kommunes andel af puljen er på 3,192 mio. kr. 

G. Tilskud til omstilling af folkeskolen 

Det indgår i kommuneaftalen for 2014, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. 
kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som 
kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet, hvor det ekstraordinære løft af bloktilskuddet for-
deles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske vanskeligheder. Tilskudspuljen 
for 2016 på 600 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under 
landsgennemsnittet efter følgende kriterier: 

1. 225 mio. kr. fordeles til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af læ-
rerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer. 

2. 225 mio. kr. fordeles til kommuner med et vanskeligt udgangspunkt for en effektiv skolestruktur 
på grund af lav befolkningstæthed 

3. 150 mio. kr. fordeles til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved redu-
ceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud..  

Tilskuddene fordeles efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne. Solrød opfylder 
ikke kriterierne og modtager derfor ingen tilskud.  
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H. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, at der i 2016 ydes et 
ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles således: 

 1,5 mia. kr. fordeles som grundbeløb til alle kommuner fordelt efter indbyggertal 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger 
over landsgennemsnittet. 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) 
under 170.000 kr. pr. indbygger. 

Solrød kommune får alene en andel af de 1,5 mia. kr. og tilskuddet udgør 5,688 mio. kr. 

I. Tilskud til skatteændringer fra 2013 til 2014 

Der er i alt 26 kommuner, der har sat skatten ned for 2014. Den samlede skattenedsættelse udgør ca. 
347 mio. kr. Tilskudspuljen for 2014 udgør 187,5 mio. kr. svarende til, at der kan ydes et tilskud på 75 
pct. af skattenedsættelser op til 250 mio. kr. i 2014. Der ydes desuden tilskud på op til 50 pct. af prove-
nutabet i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.  

Tilskuddet til den enkelte kommune for 2014 er beregnet således, at der ydes tilskud svarende til 75 pct. 
af provenutabet af skattenedsættelser op til 15 mio. kr. For den del af skattenedsættelsen, der overstiger 
15 mio. ydes tilskud med en lavere procentsats. Fremgangsmåden er den samme for 2015-2017. Solrød 
Kommune modtager det fulde tilskud. Der modtages 7,332 mio. kr. i tilskud i 2016 og 3,672 mio. kr. i 
2017. Fra 2018 modtages der ikke tilskud. 

J. Overgangsordning for 2016 og 2017 som følge af reform af refusionssystemet og tilpasninger i 
udligningssystemet. 

Regeringen har den 3. juli 2015 genfremsat to lovforslag om reform af refusionssystemet og tilpasninger i 
udligningssystemet. Disse lovforslag vil samlet set give anledning til visse byrdefordelingsmæssige for-
skydninger mellem kommunerne. På den baggrund etableres en midlertidig kompensationsordning, der 
begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskat-
ningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 
10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Endvidere kan vanskeligt stillede kommuner med tab på refusi-
onsomlægningen efter overgangsordninger ansøge om midler fra særtilskudspuljen jf. udligningslovens 
§16. Solrød modtager 7,164 mio. kr. i 2016. 

7.65 Refusion af købsmoms 

Økonomi- og indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at 
kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold 
til tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. 

I forbindelse med finansieringsreformen er momsudligningsordningen ændret, så der ikke længere op-
kræves et særligt momsbidrag, men sådan at kommunernes finansiering af momsrefusionen i stedet re-
guleres over bloktilskuddet. 

Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket forventes at udgøre 0,11 mio. kr. pr. 
år. 

7.68 Skatter 

Kommuneskat 

Budgetforslaget for 2016-2019 er udarbejdet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 
og en prognose for 2017-2019, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2014 i september 
2015 fremskrevet med KL’s skøn over indkomstudviklingen.  

Udskrivningsgrundlaget i 2016 svarer til en skatteindtægt på 988,544 mio. kr. med den uændret skatte-
procent på 24,6 %. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne er 24,90 % i 2015. Solrød ligger så-
ledes i 2015 0,3 % point under landsgennemsnittet. 
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Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede ud-
skrivningsgrundlag: 

 

Tabel 5: Udskrivningsgrundlag 2016 (1.000 kr.) 

Udskrivningsgrundlag, 1000 kr. 2016 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.018.472 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 4.175.195 

Forskel 156.723 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på bag-
grund af skattekørsel 25 - indkomstår 2014, hvori der mangler at blive slutlignet 142 skatteydere af 
18.669 skatteydere. 

Nedenstående tabeller viser udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2014, som det er opgjort ved kørsel 
25 i september måned og det gennemsnitlige beløb, som skatteyderen i aldersgruppen bidrager med til 
det samlede udskrivningsgrundlag.  

Tabel 6: Udskrivningsgrundlag, kørsel 25 indkomstår 2014 

Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr. 
af samlet udskriv-

ningsgrundlag 

0-17 år 2.453 0,06 % 

18-25 år 92.776 2,45 % 

26-40 år 724.338 19,12 % 

41-60 år 1.984.129 52,38 % 

61 år og derover 983.952 25,98 % 

Alder i alt 3.787.648  

Tabel 7: Gennemsnitsbeløb kr. pr. skatteyder, kørsel 25 indkomstår 2014 

Kr. pr. skatteyder. 
af gennemsnit pr. 

skatteyder 

0-17 år 23.356 9,59 % 

18-25 år 82.462 33,85 % 

26-40 år 244.132 100,21 % 

41-60 år 317.112 130,16 % 

61 år og derover 192.208 78,89 % 

Alder i alt 243.626  

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

Tabel 8: Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året) 

Medio året 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-17 år 5.147 5.118 5.064 5.029 5.012 4.968 4.948 

18-25 år 1.469 1.571 1.630 1.642 1.655 1.646 1.617 

26-40 år 3.260 3.231 3.199 3.250 3.331 3.332 3.367 

41-60 år 6.422 6.479 6.549 6.736 6.927 7.012 7.080 

61 år og derover 4.945 5.048 5.133 5.258 5.378 5.467 5.563 

I alt 21.242 21.446 21.575 21.915 22.303 22.425 22.576 
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Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

Tabel 9: Skøn over udskrivningsgrundlag 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Skønnet udskrivningsgrundlag, 
mio. kr. 

3.691,3 3.825,3 3.974,9 4.175,2 4.337,7 4.489,4 4.654,9 

Statsgaranteret  
udskrivningsgrundlag (skøn i 
2016-2018), mio.kr. 

3.759,5 3.842,8 3.909,9 4.018,5    

Forskel, mio. kr. -68,2 -17,5 65,0 156,7    

Selskabsskat 

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat selskaberne i kommunen og de selskaber der har fi-
lialer i kommunen betaler til staten.  

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2014 (vedrørende indkomståret 2013 og tidligere ind-
komstår), der indgår i de kommunale budgetter for 2016 på 11,183 mio. kr. På landsplan er der en stig-
ning i provenuet fra budget 2015 til 2016 på 3,8 %. I Solrød er stigningen på 12,5 %. Da den virksomhed, 
der bidrager mest til indtægterne fra selskabsskat er fraflyttet kommunen er skøn over selskabsskat i 
2017-2019 fratrukket indtægt fra denne virksomhed inden der er fremskrevet med KL’s skøn over udvik-
lingen i indtægter fra selskabsskat. 

Anden skat pålignet visse indkomster 
Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2014 udbetales fra staten i 1. kvartal 2016. Indtægten er meget 
svingende og der modtages ingen dødsboskat i 2016, ligesom der ikke budgetteres med indtægt i 2017-
2019. 

Grundskyld 

Ejendomsskatten beregnes som grundskyld af de afgiftspligtige grundværdier og som dækningsafgift for 
visse offentlige ejendommes afgiftspligtige grundværdier og forskelsværdier. 

I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger loft over, hvor me-
get den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret 
med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan 
plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Reguleringsprocenten er for 2016 fastsat til 6,6 pct. 

Folketinget har i december 2014 vedtaget en ny ændring af vurderingsloven (L 76). Lovændringen er en 
konsekvens af, at brugen af et nyt ejendomsvurderingssystem er udskudt til 2017 (ejerboliger) og 2018 
(andre ejendomme). 

Loven indebærer, at 2011-vurderingen (ejerboliger) videreføres i yderligere 2 år til 2017, og 2012-
vurderingen (øvrige ejendomme) videreføres i yderligere 3 år til 2018. Den gældende rabatordning for 
ejerboliger, hvorefter vurderingen nedsættes med 2,5 pct., videreføres frem til de nye vurderinger i 2017. 
Rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger (beboelsesejendomme 
med mere end tre lejligheder) pr. 1. oktober 2015 og frem til de nye vurderinger i 2018. 

Herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. 
Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 
500.000 kr., og den del af grundværdien, der ligger under 100.000 kr. 

Nedslaget indebærer, at boligejerne også i 2017 og 2018 skal betale grundskyld af en lavere ejendoms-
vurdering end ellers. Det har dog kun betydning for de boligejere, hvor grundskatteloftet ikke i dag er la-
vere end SKAT's ejendomsvurdering. De boligejere, som betaler grundskyld af deres grundskattelofts-
værdi vil fortsat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kom-
munens grundskyldspromille er uændret.  
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Tabel 10: Skøn over reguleringsprocent og udvikling i grundværdier 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reguleringsprocent 6,3 6,4 6,6 6,0 5,9 6,0 

Skønnet landsudvikling 5,9 4,8 4,9 4,5 4,4 5,6 

Udvikling i Solrød 4,2 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 

Der har været en stigning i de afgiftspligtige grundværdier på 2,3 % fra 2015 til 2016, hvilket er lavere 
end på landsplan, hvor stigningen i de afgiftspligtige grundværdier har været på 4,9 %. På baggrund af 
dette fremskrives de afgiftspligtige grundværdier i 2017-2019 med 2 %.. 

Der er budgetteret med uændret grundskyldspromillen på 21,17 ‰. Dette giver et samlet provenu på 
142,3 mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne er 26,25 i 2014. Solrød ligger såle-
des i 2014 5,08 promille under gennemsnittet.  

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktions-
jord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage 
et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskylds-
promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord. Der 
budgetteres med uændret grundskyldspromillen på 6,37 ‰. Dette giver et samlet provenu på 0,825 mio. 
kr. 

Anden skat på fast ejendom 

I 2015 er dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastsat til 10,58 ‰. Dækningsafgiften 
for offentlige ejendommes forskelsværdi er fastsat til 8,75 ‰. Der er budgetteret med uændret promille i 
dækningsafgift, hvilket giver et samlet provenu på 10.000 kr. 

8.55 Lånoptagelse – langfristet gæld 

I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge 
og refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere er der 
låneadgang til lån vedr. ældreboliger. 

Jf. budgetaftalen for 2014 er det forudsat, at der hjemtages lån til finansiering af nettoudlånet til pensioni-
sternes lån til betaling af ejendomsskat. Endvidere hjemtages lån vedr. køb af midlertidige boliger til ind-
kvartering af flygtninge og lån vedr. udbygning af Christians Have i 2018. 

Tabel 11: Lånoptagelse (1.000 kr.) 

 2016 2017 2018 2019 

Nettoudlån vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 

Køb af midlertidige boliger til flygtningen -4.000    

Christians Have – 30 ældreboliger og 24 rehabiliteringsboliger   -79,876  

I alt -11.000 -7.000 -86.876 -7.000 
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Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti 

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

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udlig-
ningsbeløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udlig-
ningsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

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 bin-
dende virkning for budgetåret. 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til 
de anførte beløb i tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne vil på linje 
med øvrige kommuner vil få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel til-
skudsnedsættelse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret (midtvejsregu-
leringen).  

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 
foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger 
om udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til 
grund for budgettet. Beregningen baseres i øvrigt på en række forudsætninger, som er udmeldt af Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Selvbudgettering indebærer 
altså, at budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår er sammen-
knyttet. 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 udligning. 

Ved selvbudgettering beregner kommunerne tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn 
over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2016 (betalingskommuneop-
gørelse) samt grundværdierne i kommunen. De grundværdier, som indgår i beregningen, skal svare til 
de grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.  

I 2019 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 2016, som opgjort pr. maj 2018, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, 
folketal mv. for 2016. Efterreguleringen for tilskudsåret 2016 afregnes i de første tre måneder af 2019.  

Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tabel 12: Tilskud, udligning, skat ved statsgaranti og udligning (1.000 kr.) 

I 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering 

Landsudligning 10.524 32.484 

Hovedstadsudligning 48.996 60.492 

Statstilskud -32.328 -32.412 

Udlændinge 6.744 6.792 

Kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder 2.364 2.448 

Bidrag vedr. sociale problemer 1.416 1.464 

Øvrige tilskudsordninger i alt -78.153 -78.253 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -40.437 -6.985 

Skatteprovenu - kommuneskat -988.544 -1.027.098 

Nettoindtægt i budget 2015 -1.028.981 -1.034.083 

Efterregulering af udligning i budget 2018  -1.715 

Nettoindtægt i alt -1.028.981 -1.035.798 
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Der vil være en merindtægt på 5,102 mio. kr. i 2016 ved valg af selvbudgettering og en skønnet indtægt i 
efterregulering på 1,715 mio. kr. i 2019, i alt en merindtægt på 6,817 mio. kr. ved valg af selvbudgette-
ring.  

KL har med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, august 2015 foretaget en opdatering af skattes-
kønnene, hvor skønnet for 2014 er nedjusteret som følge af, at de faktiske skatteindtægter har været no-
get lavere end forventet i maj. Til gengæld forventes en større stigning fra 2014 til 2016, hvor forskellen 
mellem de nye og gamle skøn indsnævres, men samlet set en nedjustering af skønnet fra 2014 til 2016. 

Hvis udskrivningsgrundlaget i Solrød stiger mere fra 2013 til 2016 end på landsplan, kan efterregulerin-
gen i 2019 blive vendt til en udgift i stedet for en indtægt, som følge af et højere bidrag til den mellem-
kommunale udligning. På denne baggrund har Administrationen anbefalet, at det statsgaranterede 
grundlag anvendes i 2016.  

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. 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Ultimo 2014, kr. pr. indbygger 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Likvide aktiver  5.403 2.859 1.758 3.642 3.341 

Langfristet gæld ekskl. ældrebo-
liger 

9.135 12.910 12.627 13.251 9.883 

Langfristet gæld vedr. ældrebo-
liger 

5.214 4.947 4.997 4.204 4.593 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.30 
 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Udskrivningsgrundlag  181.417 184.230 156.616 183.716 160.194 

Grundværdier, landbrugsejen-
domme 

6.162 5.632 33.348 4.882 22.825 

Grundværdier, øvrige ejendom-
me 

304.711 267.441 160.298 262.251 161.428 

Beskatningsgrundlag 213.584 212.468 174.381 211.389 177.784 

Selskabsskatter 461 1.051 583 1.735 1.052 

Afdrag på lån -577 -886 -1.020 -983 -841 

Ressourcegrundlag 217.802 246.314 234.677 252.018 238.439 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.10  
 

 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Udskrivningsprocent  24,60 24,48 25,42 24,57 24,90 

Grundskyldspromille, land-
brugsejendomme 

6,37 7,12 6,76 6,88  

Grundskyldspromille, øvrige 
ejendomme 

21,17 25,19 25,42 24,57 26,183 

Beskatningsniveau 23,93 24,28 25,29 24,39 24,91 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 3.10  

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (køb i byen eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- 
og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Planstrategi 

 Kommuneplan 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Det skal være mere attraktivt at starte og dri-
ve virksomhed i Solrød Kommune 

Solrød Kommune fortsætter den styrkede erhvervsindsats gen-
nem løbende koordinering af den erhvervsrettede indsats og eva-
luering af data fra evalueringsundersøgelser for virksomheder. 

 

Byudviklingen sker med velfungerende ram-
mer og i respekt for natur, miljø og klima. 

Byudviklingen sker med gode tekniske rammer for skoler, institu-
tioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb tilpasset den 
demografiske udvikling, miljøhensyn og økonomi. 

 

Erhvervsvirksomheder skal primært lokalise-
res i eksisterende erhvervsområder. 
 

Eksisterende lovligt etablerede erhvervsvirksomheder uden for 
eksisterende erhvervsområder, skal ved udvidelse forsøges pla-
ceret i erhvervsområderne, for at adskille erhvervsvirksomheder 
fra anvendelsesfølsomme områder som f.eks. boliger og det åb-
ne land. 
 
Nye erhvervsvirksomheder skal anbefales placeret i eksisterende 
erhvervsområder.  
 
Blandede bolig- og erhvervsområder skal søges omdannet til en-
ten rene bolig- eller erhvervsområder. 
Samtidigt skal erhvervsvirksomhederne sikres udvidelsesmulig-
heder inden for erhvervsområderne. 

 

Bymidter og lokalcentre kan udvikle sig inden 
for eksisterende bymidte- og centerafgræns-
ninger. 

Udvikling og afgrænsning af bymidter og lokalplancentre sker i 
overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 
2013-2025, Planstrategi 2016 og Den Grønne Dagsorden samt i 
Helhedsplanerne for centerne. 
 

I landsbyer må der ske aktiviteter af lokal ka-
rakter. 

Planstrategi 2016 og Den Grønne Dagsorden angiver den fysiske 
planlægningsramme for landsbypolitikken. 

 

Landområder friholdes for ny spredt bebyg-
gelse og udstykning og med en passende af-
vejning mellem benyttelse og beskyttelse af 
det åbne land. 
 

Landområder friholdes for ny spredt bebyggelse og udstykning, 
så byudviklingen knyttes til de eksisterende byområder, så den 
klare afgrænsning mellem by og land fastholdes og husrækker 
(huludfyldninger), så den klare afgrænsning mellem by og land 
fastholdes. 
 
Landområdet bevares som attraktivt åbent landskab, der forener 
jordbrugserhverv, større tekniske anlæg, natur- og kulturværdier 
samt friluftsliv. 

 

Den kollektive trafik skal til stadighed udvik-
les på et bæredygtigt, samfundsøkonomisk 
og klimamæssigt grundlag. 

Den kollektive trafik skal i samarbejde med MOVIA og nabo-
kommunerne udvikles inden for en ny regional linje- og beta-
lingsplan på et bæredygtigt grundlag 
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Ny lovgivning 

Der er ikke vedtaget væsentlig ny lovgivning inden for plan- og kollektiv trafikområdet. 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) - Serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

S201-02 Erhvervsindsats -100 -100 -100 -100 

I 205-01 
Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og vi-
den 

-9 -9 -9 -9 

Handlekatalog total -109 -109 -109 -109 

Nye initiativer, i alt -109 -109 -109 -109 

 
Handlekatalog 2016-2019 

Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Budget 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellen viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor.  

Tabel 2: Budgettets udvikling 

Politikområde 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 8.615 7.441 6.231 6.231 

2. Fremskrivning til 16-priser 147 126 105 105 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 8.762 7.567 6.336 6.336 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.500 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag  -1.896 -715 522 522 

6. Nye initiativer -109 -109 -109 -109 

Budget 2016-2019 8.257 6.743 6.749 6.749 
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Budget 2016-2019 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde  2016  2017 2018  2019 

2.31 Busdrift 5.669 5.655 5.661 5.661 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 9 9 9 9 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.651 151 151 151 

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4 -4 -4 -4 

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 933 933 933 933 

I alt 8.257 6.743 6.749 6.749 

 

2.31 Busdrift  

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afreg-
ningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens 
en kører indenfor kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet 
hos Movia, hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetind-
tægter, som kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. Fordelingsnøglen er blevet 
revideret med virkning fra 2016. Med den nye fordelingsmodel fordeles udgifter til buslinjer ud fra neden-
stående: 

 Buslinjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.  

 For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80 % af tilskuddet efter hvor mange timer 
der køres i de respektive kommuner.  

 20 % af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales so-
lidarisk og fordeles efter befolkningstal.  

 Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne.  

 Tilskud til Administration: Administration består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, 
billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Administration fordeles efter antallet af timer. 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har 
indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er øko-
nomisk rentabel grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

Byrådet har på sit møde i april 2015 besluttet følgende: 

1. Buslinjerne 215, 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 
2015. 

2. Solrød Kommune tilkendegiver overfor Region Sjælland, at buslinjer (fra 2016) 97N (natbus ad 
Strandvejen) og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling for 
2015.  

3. Movia udarbejder oplæg med samme serviceniveau som i 2015 til kommunens fremtidige busbe-
tjening frem mod næste trafikbestilling under hensyntagen til åbningen af Køge Nord Station, 
Supersygehus i Køge og busbetjening af den nye bydel Trylleskov Strand.   

4. Movia henstilles til at arbejde for tilgængelige busser for alle, herunder alle med syns- og høre-
nedsættelser samt gangbesvær.   

I budgettet for 2016 er der afsat 5,669 mio. kr. til busdrift. Beløbet skal dække selve buskørslen, kommu-
nens andel af udgifter til flextur, med det nuværende kørselsomfang, handicapkørsel og tilskud til rejse-
kortlån. 
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Handicapkørsel 

Handicappede borgere har mulighed for at benytte Movia's Handicapkørselsordning. Forudsætningen for 
at benytte ordningen er, at man ikke er i stand til at benytte de almindelige kollektive trafikmidler, dvs. 
f.eks. kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap. 

Ordningen betyder, at de tilmeldte borgere kan foretage op til 104 enkelt ture om året til fritidsformål, dvs. 
f.eks. for at besøge familie og venner, foretage indkøb eller deltage i kulturelle aktiviteter. 

Kommunen visiterer borgeren, der efter indbetaling af medlemsgebyr har ret til 104 ture pr. år. Borgeren 
betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen aldrig væsentligt overstige, 
hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dækker 
nettoudgifterne til kørslen. 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen og sekretærfunktionen herfor va-
retages af Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de se-
neste år, anslås det årlige antal hegnsyn at udgøre 3-5.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderings-
mænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afhol-
des under økonomiudvalgets konti. 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 

Udgiften dækker konsulentbistand på planområdet som anvendes til ekstern bistand i forbindelse med 
løsning af følgende lovpligtige opgaver på planområdet: 

Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplan- og naturplanarbejde m.m. 

Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse 
af planer. 

Materiale til borgermøder, offentliggørelse, trykning, digitalisering af kommuneplan og lokalplaner. 

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 lokaleomforde-
ling samt 1.000.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde med/samfinansiering 
med lokalepartnere.  

I Havdrup Center afsættes der 250.000 kr. til rådgivning og realisering af fysiske tiltag i samarbejde 
med/samfinansiering med lokale partnere. Herunder gennemførelse af trafikalt forsøgsprojekt, hvor Ho-
vedgaden afspærres mellem Skovvej og Møllemarken. 

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 

Indtægten dækker over gebyrer for hyrevognsbevillinger. 

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri  

Ansvaret for den lokale erhvervsservice er placeret hos kommunerne. Opgaven – der for Solrød Kom-
munes vedkommende løses af Greve-Solrød Erhvervsservice i overensstemmelse med den indgåede 
samarbejdsaftale mellem Solrød Kommune og Greve-Solrød Erhvervsservice - omfatter bl.a.: 

- Iværksætter- og virksomhedsvejledning 

- Virksomhedsbesøg 

- Informationsmateriale til iværksættere og virksomheder 

- Afholdelse af kurser og arrangementer målrettet iværksættere og virksomheder 

Den regionale erhvervsindsats sker i regi af væksthusene, for kommunerne i sjællandsregionen mere 
specifikt i Væksthus Sjælland.  

Væksthus Sjællands opgave er bl.a.: 

 at kortlægge virksomheders vækstpotentiale og udarbejde vækstplaner,  

 at drive projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomheder 
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 at være knudepunkter i erhvervsrådgivningssystemet og dynamo for initiativer, der styrker vækst - 
kulturen og væksten hos virksomheder. 

 
I 2014 blev det politisk prioriteret, at indsatsen ift. lokale virksomheder og iværksættere skulle øges, spe-
cifikt gennem ti konkrete initiativer. Hertil blev afsat 400.000 kr. ekstra årligt. 
Initiativerne er gennemført/ved at blive implementeret. Nogle af initiativerne strækker sig over flere år, og 
der forventes færre udgifter til området på i de kommende år ved et uændret serviceniveau.  
Det årlige beløb til den styrkede erhvervsindsats kan derfor sænkes med 100.000 kr. til det faktiske for-
brug for 2014. 
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Aktivitetstal 

Flexture 

Flextur 2011 2012 2013 2014 

Antal personer som har benyttet flextur 561 934 1.380 2.611 

Antal ture 532 830 1.140 2.302 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 
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Politikområdet indeholder den politiske organisation og en række funktioner, der er forbundet med den 
administrative organisation, direktion, afdelinger og rådhus. Dertil fælles administrationsudgifter, som ik-
ke kan fordeles på den øvrige organisation. 

 

Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betje-
ne sig selv 

Justering og optimering af kommunens hjemmeside på bag-
grund af tilfredshedsundersøgelse i 2015 med henblik på 
yderligere tilfredshed hos borgerne og virksomhederne. 

 

Understøtte, at GIS (Geographic Information Sy-
stem – informationer på digitale kort) indgår bredt i 
kommunens varetagelse dér, hvor det giver øget 
værdi for kommunens borgere og virksomheder. 

 

Målene for administrationens arbejde med GIS tager ud-
gangspunkt i årligt udvalgte indsatsområder i GIS strategi. 

Optimere kommunens kommunikation med borge-
re og virksomheder 

Internt udviklingsforløb med henblik på fælles borger- og 
virksomhedsrettet servicekultur med fokus på mundtlig kom-
munikation. 

 

Fortsat optimering af anvendelsen af Solrød 
Kommunes kontaktcenter 

Kontaktcenteret skal opleves som en serviceforbedring for de 
borgere i Solrød Kommune, hvis behov er karakteriseret ved, 
at det kan løses ved råd og vejledning, ekspeditionssager el-
ler lettere sagsbehandling. 
Stigning på 10 % i antallet af opkald, der ekspederes i kon-
taktcenteret uden viderestilling. 

 

 
 
Serviceniveau 
Åbningstiden på rådhuset både for telefonisk og personlig henvendelse er 19 timer ugentligt, dog 20 ti-
mer i borgerservice, som har åbent til kl. 18.00 torsdag.  

Åbningstiden er mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-17 (Borgerservice kl.13-18) samt fredag 10-13. 

 

Nye initiativer 
Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 
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Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I204/02 
Gebyr ved overtrædelse af lov om Det centrale personre-
gister 

-136 -136 -136 -136 

I204/03 Helbredstillæg - Forenkling af sagsforløb -70 -70 -70 -70 

I204/05 Skifte til "selvbetjening nu" -110 -110 -110 -110 

I205/ 01 
Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og vi-
den 

-7 -7 -7 -7 

I205/ 02 Digital annoncering og borgerdialog -5 -15 -15 -15 

I309/12 
Flytte §100 opgaven til Visitations- og Koordinationsenhe-
den og spare ½ stilling ved naturlig afgang. 

-186 -186 -186 -186 

S104/01B Reduktion af Skole- og Dagtilbuds kursuspulje -58 -58 -58 -58 

S201/01 Justering af tværgående effektiviseringsindsats -150 -150 -150 -150 

S201/04 
Forlængelse af det administrative it-udstyrs levetid fra 4 til 
5 år 

-270 -270 -270 -270 

S201/06 
Udsætte udskiftningen af Byrådets iPad til næste byråds-
periode 

-117 0 0 0 

S201/13 Tilslutning til SKI-pc-aftale 50.40 m.v. -15 -15 -15 -15 

S201/15 Personalereduktion i Ledelsessekretariat og IT -500 -500 -500 -500 

S202/03 Personalereduktion i Økonomiafdelingen -240 -240 -240 -240 

S203/03 Reduktion af den personalemæssige pulje -200 -200 -200 -200 

S203/05 
Ændring af HK elevers centralt finansierede efterbeskæf-
tigelse 

-78 -78 -78 -78 

S203/07 Personalereduktion i Personaleafdelingen -115 -115 -115 -115 

S203/09 50 % Reduktion af puljen til nødlidende institutioner -258 -258 -258 -258 

S203/10 Bortfald af seniorpuljen -1.133 -1.133 -1.133 -1.133 

S203/11 Reduktion af sygepuljen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

S205 01 Besparelser på natur -11 -11 -11 -11 

S205 13 Personalereduktion Teknik og Miljø -600 -600 -600 -600 

S205 17 Inventarpulje på rådhuset -50 -50 -50 -50 

S205 21 Øget brugerbetaling  byggesagsgebyrer -398 -398 -398 -398 

S309 02 Epinion analyse og sparing 270 0 0 0 

Handlekatalog total -5.637 -5.800 -5.800 -5.800 

03-30 Afledt drift ny intern fibernetværksstruktur på skoler 0 -100 -100 -100 

03-31 Afledt drift nyt ESDH system 15 20 20 0 

03-33 Effektiviseringspulje 2019 0 0 0 -16.000 

Nye initiativer, i alt -5.622 -5.880 -5.880 -21.900 
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Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på Sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Afledt drift af ny intern fibernetværksstruktur på skoler 

Samling af de nu 6 netværk med deraf følgende forskellige kabelføringer, switche, accesspunkter mv. vil 
betyde lettere vedligeholdelse, mindre driftsudgifter og større udbygningsmuligheder 

Afledt drift til ny serverhardware til driftsafvikling af SBSYS.  

SBSYS (nyt ESDH-system) får egne servere som medfører en afledt driftsudgift. Fra 2019 når de eksi-
sterende Acadre servere lukkes ned vil der opnås en besparelse, som gør at den samlede afledte drift 
fra 2019 er udgiftsneutral. 

Afledt drift til ny serverhardware til driftsafvikling af SBSYS.  

SBSYS (nyt ESDH-system) får egne servere som medfører en afledt driftsudgift. Fra 2019 når de eksi-
sterende Acadre servere lukkes ned vil der opnås en besparelse, som gør at den samlede afledte drift 
fra 2019 er udgiftsneutral. 

 
Budget 

Samlet budgetforslag 

I nedenstående tabeller fremgår det samlede budget 2016-2019 på politikområdet. 

Tabellen viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

3. Borgerbetjening, administration og Byråd 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

     

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 141.129 141.836 141.272 141.272 

2. Fremskrivning til 16-priser -5.893 -5.884 -5.892 -5.892 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 135.236 135.952 135.380 135.380 

4. Opjustering af budgetgrundlag 2.951 2.791 2.015 3.016 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -1.047 -1.052 -1.028 -1.050 

6. Nye initiativer -5.622 -5.880 -5.880 -21.900 

Budget 2016-2019 131.518 131.812 130.488 115.447 
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Budget 2016-2019 

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

0.92 Skorstensfejerarbejde -123 -123 -123 -123 

6.40 Fælles formål 84 84 84 84 

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.009 4.009 4.009 4.009 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 312 312 312 312 

6.43 Valg m.v.  638  914 

6.50 Administrationsbygninger 2.291 2.291 2.291 2.291 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 60.806 60.736 60.756 60.732 

6.52 Fælles IT og telefoni 20.323 20.219 19.583 19.566 

6.53 Jobcentre 9.248 8.978 8.978 8.978 

6.54 Naturbeskyttelse 205 205 205 205 

6.55 Miljøbeskyttelse 1.833 1.833 1.833 1.833 

6.56 Byggesagsbehandling 821 821 821 821 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 3.490 3.490 3.490 3.490 

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 3.178 3.173 3.053 3.053 

6.70 Løn- og barselspuljer 6.767 6.767 6.767 -9.233 

6.72 Tjenestemandspension 9.861 9.861 9.861 9.861 

6.76 Generelle reserver 8.414 8.520 8.570 8.657 

I alt 131.518 131.812 130.488 115.447 

0.92 Skorstensfejerarbejde 

Kommunen modtager administrationsgebyr fra skorstensfejere for kommunens opkrævning af betalin-
gen. Der er afsat 123 t. kr. i forventet indtægt. 

6.40 Fælles formål 

Udgifter der ikke kan placeres under funktion 6.41, 6.42 eller 6.43 placeres her, bl.a. tilskud til partierne. 

Der er afsat 84 t. kr., bl.a. til udbetaling af et lovpligtigt tilskud pr. afgiven stemme ved sidste kommunal-
valg.  

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

På kontoen er der afsat 4.009 t. kr. til Byrådet. Det dækker over vederlag, kørsel, uddannelse og repræ-
sentation. Der er afsat midler til 19 byrådsmedlemmer. Heraf er der til Repræsentations-, rejse- udvik-
lings- og uddannelsesudgifter samlet afsat 652 t. kr. årligt, og der er tegnet ansvarsforsikring for 14 t. kr.   

6.42 Kommissioner, råd og nævn 

Udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, samt valg til disse afholdes her, og der 
budgetteres med 312 t. kr. 

Det drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skolebestyrelser/ Ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, det 
Lokale Beskæftigelsesråd, Grønt Råd, Beboerklagenævn og Huslejenævn.  
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6.43 Valg m.v. 

Budget til afholdelse af kommunalvalg er afsat med 638 t. kr. i 2017, og i 914 t. kr. i 2019 til Folketings-
valg og EU valg. 

6.50 Administrationsbygninger  

Budgettet på 2.291 t. kr. er afsat til drift af rådhuset, se nedenstående tabel 4. 

Tabel 4: Administrationsbygninger 

Administrationsbygninger 
Budget 

2016 

Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring, Rådhus mv.  119 

Rådhuset, Central forsikring 91 

Rådhuset, Energi 768 

Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold. 249 

Rådhuset, Måtteleje 12 

Rådhuset, Rengøring og vinduespolering 706 

Rådhuset, Renovation 38 

Rådhuset, Serviceaftaler 140 

Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold. 168 

I alt (i 1.000 kr.) 2.291 

6.51 Sekretariat og forvaltninger  

Budgettet på 60,805 mio. kr. dækker udgifter til afdelingerne på rådhuset, fortrinsvis personaleudgifter 
samt generelle udgifter der dækkes af forskellige afdelinger, men hvor der er tale om fællesudgifter for 
den kommunale administration. F.eks. porto, telefon, information, inventar, kontorartikler, trykkeri, ESDH 
samt effektiviserings- og omstillingspuljer.  

Skole og dagtilbud 
Afdelingen er normeret med 3,8 medarbejdere samt 1 leder. Afdelingens leder samt den pædagogiske 
konsulent udfører samlet pædagogisk konsulentarbejde for 1 fuldtidsstilling. Lønbudgettet til medarbej-
derstillingerne udgør 1,800 mio. kr. i 2016.  

Ledelsessekretariat og IT  
Ledelsessekretariatet har ansvar for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd og direktion, tværgåen-
de organisatoriske udviklingsopgaver og digitalisering. Normeringen i Ledelsessekretariatet er på 6,96 
medarbejdere samt en leder, og lønbudget til medarbejderstillingerne udgør 3,441 mio. kr. i 2016.  Se 
også 6.52 - Team IT. 

Direktionens udviklingspulje er placeret i Ledelsessekretariatet. Den anvendes til initiativer vedr. ledelse 
af kommunens DIA ledergruppe 39 bevillingsansvarlige ledere, og direktionens kompetenceudvikling.  

Medlemskab af Kommunernes Landsforening afholdes af Ledelsessekretariatet. Der er tale om et kon-
tingent, der til en vis grad dækker den fælles interessevaretagelse, konsultation og afklarende spørgs-
mål. Øvrige ydelser afregnes separat. 

ESDH-arkivering 

Arbejdet med at gennemføre en lovpligtig arkivering af sager og dokumenter fra kommunens fælles elek-
troniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) forventes afsluttet i 1. halvår af 2016. Budgettet 
er overført fra anlæg til drift fra 2016 med 545.000 kr. 

Ny Intern fibernetværksstruktur på skoler  

Budgettet til opdatering og udbygning af fibernetværksstrukturen på hhv. Uglegårdsskolen, Munkekær-
skolen, Havdrup Skole og 10. klassen er overført fra anlæg til drift fra 2016 med 355.000 kr. i 2016 of 
745.000 kr. i 2017. Samling af de nu 6 netværk med deraf følgende forskellige kabelføringer, switche, 
accespunkter mv. vil betyde lettere vedligeholdelse, mindre driftsudgifter og større udbygningsmulighe-
der. Der foretages en yderligere udbygning af netværk på Uglegårdsskolen. 
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Økonomiafdelingen 
Økonomiafdelingen er normeret med 10,4 medarbejdere samt en leder. Lønbudgettet til medarbejderne 
udgør 6,114 mio. kr. i 2016. Afdelingen varetager indkøb, udbud, økonomiservice- og styring (herunder 
budgetlægning og regnskab). Afdelingens primære formål er at understøtte direktionen og ledelsen i 
økonomiske anliggender, og derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpul-
jer.  

Personaleafdelingen, samt tværgående personalepuljer 
Personaleafdelingen er normeret med 8,36 medarbejdere samt en leder. Lønbudgettet til medarbejderne 
udgør 4,296 mio. kr. i 2016. Afdelingen arbejder med HR udvikling samt servicerer organisationen ift. 
løn- og personale spørgsmål. Hertil kommer budgetansvaret for de afsatte tværgående personalemæs-
sige budgetpuljer.  

Personaleafdelingen 
Budget 

2016 

Personaleafdelingen, ØD 4.361 

Rådhus elever 1.118 

Jubilæum  82 

Det rummelige arbejdsmarked 228 

Kompetenceudvikling 441 

Personalepolitiske initiativer 865 

Lederudvikling 452 

Diplomuddannelser 354 

Kørselsgodtgørelse, rådhuset 365 

Direktion og afdelingsledere 22.705 

Arbejdsskadeforsikring 887 

Løntilskud m.v. 1.800 

Øvrige 21.178 

I alt (i 1.000 kr.) 54.836 

 
Ændring af HK elevers centralt finansierede efterbeskæftigelse 

De 3 måneders beskæftigelse ud over elevtiden (efterbeskæftigelse) som Solrød Kommune tilbyder ele-
ver, vil fra 2016 skulle finansieres ved at den ene halvdel af lønsummen afholdes af elevbudgettet, og 
den anden halvdel afholdes af den afdeling/institution, hvor den pågældende er beskæftiget (i de 3 må-
neder). 

Reduktion af pulje til nødlidende institutioner 

Puljen på 257 t. kr. er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige nega-
tive økonomiske konsekvenser. Puljen for 2016 er halveret i forhold til 2015 puljen, og der skal fremover 
aktivt ansøges om dækning fra puljen. 

Pulje til seniordage bortfalder  

Økonomisk kompensation for vikardækning ved afholdelse af seniordage bortfalder fra 1. januar 2016. 

Reduktion af sygepuljen 

Tildelingsmodellen for langtidssygefravær ændres til, at der fremover aktivt skal ansøges, såfremt institu-
tionen har behov for at få tilført ressourcer fra puljen, der i 2016 er på ,255 mio. kr. 

Borgerservice 
Er normeret til 9,91 medarbejdere samt en leder og varetager primært funktioner rettet mod borgere.. 
Derudover varetages interne funktioner, f.eks. i forhold til kommuneinformation. Lønbudgettet til medar-
bejderne er på 4,012 mio. kr. i 2016. 

Gebyr ved overtrædelse af lov om det Centrale personregister 

Korrekt og rettidig folkeregistrering er af afgørende betydning for udbetaling af offentlige ydelser m.v. og 
jfr. CPR-lovens § 57 og 58 i lov nr. 878 af 14.9.2009 kan der idømmes straf i form af bøder for visse 
overtrædelser af denne lov, såfremt overtrædelsen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. 
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Solrød Kommune vil fra 2016 opkræve følgende bøder: 

- 500 kr. for anmeldelse af flytning senere end 5 dage og indtil 1 måned 

- 1.200 kr. ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 

På baggrund af de faktiske anmeldelser i 2014 forventes der en indtægt på 136 t.kr. 

Mål for opkrævningen 

Det er målet, at den samlede restancemasse og antallet af restanter fortsat er faldende over tid samt at 
inddrive de fleste restancer uden overdragelse til SKAT. Pr. 1. januar 2016 er der implementeret et nyt 
Debitorsystem, som kan levere kvartalsvis ledelsesinformation.  

Teknik og Miljø  
Afdelingen er normeret med 34,19 medarbejdere samt en leder. Lønbudgettet til medarbejderne udgør 
17,827 mio. kr. i 2016. Afdelingen servicerer driftsorganisationen ift. anlæg, bygningsvedligeholdelse, 
miljø, renovation og planlægning samt kommunens forsikringer og risikostyring. Budgettet på 1,298 mio. 
kr. til forsikring og kontraktstyring skal anvendes for at forebygge og reducere skadesomfanget og forsik-
ringsudbetalingen.  

Teknik- og Miljø 
 Budget 

2016 

Teknik- og Miljø, ØD 12.702 

GIS 725 

Forsikringer og kontraktstyring 1.298 

Kontraktopfølgning, rengøring m.v. 520 

Kantinen 981 

Øvrige 2.084 

I alt (i 1.000 kr.) 18.310 

 

Øget brugerbetaling, byggesags gebyr 

Brugerbetaling på byggesagsbehandling hæves fra 1. januar 2016 med 33 % fra 365 kr. til 485 kr. pr. 
time.  

6.52 Team IT og fælles telefoni  

Team IT´s normering er på 5,08 medarbejdere samt en leder. Lønbudgettet til medarbejderne udgør 
2,886 mio. kr. i 2016. Området omfatter kommunens samlede centrale budget til it i administrationen, 
herunder drift, vedligeholdelse, udvikling og drift af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening.  

6.53 Jobcenter  

Jobcenteret har en normering på 22,31 samt en leder. Lønbudgettet til medarbejderne udgør 10,899 mio. 
kr. i 2016. Sagsbehandlerne varetager sager på Job- og Socialcenterets fagområder. 

 Konsulenthonorar 

I forbindelse med gennemførelse af analyse i Jobcenteret er der afsat 270 t. kr. til gennemførelse af 
samtaleundervisning og individuel samtalesupervision til Jobcenterets medarbejdere. 

6.54 Naturbeskyttelse  

Teknik og Miljø varetager administration af Naturbeskyttelse. Der er knyttet 1 medarbejder til området. 
Brutto budgettet til naturbeskyttelse udgør 532 t. kr. i budget 2016, heraf fragår indtægten på 327 t. kr. i 
administrationsbidrag, hvorefter nettoudgiften beløber sig til 205 t. kr. 

6.55 Miljøbeskyttelse  

Teknik og Miljø varetager administration af Miljøbeskyttelse. Der er knyttet 3,5 medarbejdere hertil. Der 
er afsat 1,833 mio. kr.1,358 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, heraf fragår indtægten på 475 t. kr. i administra-
tionsbidrag, hvorefter nettoudgiften udgør 1,358 mio.kr. 
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6.56 Byggesagsbehandling  

Fra 2016 hæves timesatsen på byggesagsbehandling med 33 % fra 365 kr. til 485 kr. pr. time (2015-
niveau). Derved øges brugerbetalingen fra et niveau på 33 % af de til opgaven forbundne udgifter til ca. 
44 %. Indtægtsbudgettet udgør herefter 1,604 mio.kr. i 2016. 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet  

Til voksen-, ældre- og handicapområdet er der afsat 3,490 mio. kr. i 2016. På området afholdes udgiften 
til personale med ledelses- eller administrative opgaver i forbindelse med varetagelse af fagområderne.  

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  

I forbindelse med at en del af kommunens opgaver er blevet overtaget af Udbetaling Danmark skal 
kommunen betale et administrationsbidrag. Det samlede bidrag falder i løbet af de kommende år, som 
følge af effektiviseringer i Udbetaling Danmark. 

6.70 Løn og barselspuljer 

Tabel 5: Løn og barselspuljer 

Note Løn- og barselspuljer 
 Budget 

2016 

A Direktionens lønpulje 330 

B Fællesudgifter HMU mv. 408 

C Gennemsnitsløn garanti 341 

D Lønpulje vedr. nødlidende institutioner eller afdelinger 257 

E Barsel 3.545 

F Langtidssygdom 1.255 

G Fratrædelser mv. 282 

H Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 349 

I alt (i 1.000 kr.) 6.767 

A. Direktionens lønpulje 
Puljen på 330 t. kr. kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger med institutions- og af-
delingsledere. 

B. Fællesudgifter Hoved Med Udvalg (HMU) 
Puljen er afsat til at dække kompensation til arbejdspladserne for den tid, som medarbejderrepræsentan-
terne anvender til arbejdet i HMU. 

C. Gennemsnitsløn garanti 
Puljen dækker lønudgiften til de grupper, som er omfattet af gennemsnitsløn garanti i henhold til over-
enskomsterne. 

D. Lønpulje vedr. nødlidende institutioner eller afdelinger 
Puljen er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige negative økonomi-
ske konsekvenser. Puljen for 2016 er halveret i forhold til 2015 puljen, og der skal fremover aktivt ansø-
ges om dækning fra puljen. 

E. Barsel 
Puljen er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der 
har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er bl.a. sket via reguleringen af lønfremskrivningen fra år til 
år.  
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F. Langtidssygdom. 
Der er afsat en pulje til dækning af ekstraordinære vikarudgifter på institutioner og afdelinger, hvor der er 
medarbejdere med længerevarende sygdom. Puljen er finansieret via en forsikringsordning, hvor alle 
lønbudgetter bidrager med 0,55 %.  

G. Fratrædelser m.v. 
Der er afsat en pulje til finansiering af de ekstra løngodtgørelser der skal udbetales i forbindelse med fra-
trædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12, 15 eller 18 år (1, 2 eller 3 måneders løn). 

H. Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 
Der er afsat pulje tildækning af udgifter i forbindelse med den tværkommunale sammenlægning af kom-
munernes beredskab. 

6.72 Tjenestemandspension  

Der er afsat midler til tjenestemandspension, og beløbet skal dække de udgifter kommunen har til pensi-
onister og genforsikring af kommende pensionister. Der er i budgettet afsat 9,861 mio.kr. til disse. 

Genforsikringen sker ved indbetaling af et beløb der svarer til ca. 50 – 51 % af lønnen, hvorved kommu-
nen undgår at skulle betale hele pensionen ved pensioneringen (det klarer Genforsikringsselskabet).  
Antallet af tjenestemænd er faldende. 

6.76 Generelle reserver 

Puljen til budgetoverholdelse er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen 
udgør 8.414 t.kr. for 2016, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kom-
munens/kommunernes serviceramme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. 
budgetloven. 
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Nøgletal 
 

Administration, kr. pr. ind-
bygger 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Administrationsbygninger 112 209 206 232 225 

Sekretariat og forvaltning 3.594 3.097 2.681 3.150 2.635 

Administration, kr. pr. ind-
bygger 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Administrationsbygninger 112 189 187 218 226 

Sekretariat og forvaltning 3.045 3.075 2.605 3.187 2.742 

Kilde ECO nøgletal tabel 9.40 og 9.41. 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge 
Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet eta-
geareal på ca. 89.000 kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har 
kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder 
og bestyrer også de offentlige veje.  

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er udliciteret til 
en privat aktør. 

Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, 
tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehand-
ling i forbindelse med kommunale og private vandløb). 

 På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Naturhandleplan 

 Støjhandlingsplan  

Mål 

Overordnede politiske mål 
Kommunens bygninger 

Konkrete politiske mål 

Investeringer i bygninger og teknik sker på 
baggrund af en helhedsbetragtning - dvs. 
med vægt på en samlet afvejning af plan-
lægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, 
vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed 
og æstetik. 

Ved enhver bygningsmæssig ændring, ny- eller ombygninger, 
skal der tages hensyn til, at bygningen: 
Indrettes funktionelt. 
 
Tilstræbes så fleksibel, at den kan omstilles til skiftende funkti-
onskrav. 
 
Danner ramme for et sundt arbejdsmiljø. 
 
Udføres med løsninger, som minimerer driftsudgifterne, sikrer 
arealoptimering og anvendelsesfælleskab samt tager hensyn til 
energioptimering. 
 

De kommunale bygninger med tilhørende 
udearealer skal fremstå imødekommende og 
velholdte. 

Det tilsigtes, at det eksisterende byggeri og omkringlæggende 
udearealer bringes i en ensartet vedligeholdelsesstandard, så 
ejendomskapitalen fastholdes og de til enhver tid gældende krav 
til benyttelse imødekommes 

 

Der fokuseres på ressourcebesparende tiltag 
og på mulighederne for at udnytte vedvaren-
de og CO2 neutralt energi. 

Nye bygninger skal leve skal op til det kommende energikrav i 
Bygningsreglementet for 2020. 
 
I forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende 
bygningsmasse foretages der en vurdering af rentabiliteten i 
energibesparende foranstaltninger. 
 
CO2 udledningen fra kommunens bygninger skal reduceres med 
2 % pr. år frem til 2025. 
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Overordnede politiske mål 
Kommunale veje og stier 

Konkrete politiske mål 

Vej- og stinettets udformning og vedligehol-
delsestilstand tager hensyn til trafiksikkerhed 
for alle trafikanter, til trafikstøj og tilgængelig-
hed, det æstetiske indtryk samt vedligehol-
delsen af vejkapitalen. 
 

Det kommunale vejnet skal løbende sikres vedligeholdt via 
fremmed entreprenør og vejnettet skal udbygges under et samlet 
hensyn til kvalitet, sikkerhed og langsigtet økonomi. 

Afviklingen af biltrafikken prioriteres højst på 
de overordnede veje. På boligveje skal trafik-
ken afvikles på de lette trafikanters betingel-
ser. 

Fremkommeligheden på kommunens veje og stier under an-
lægsarbejdet af nye jernbane og motorvejsudvidelse skal være 
god, og tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet 
under nødvendig hensyntagen til anlægsarbejdet. 
 

Kommunens stisystem skal være veludbyg-
get og logisk. 

Kommunens stisystemer skal sikres en sammenhæng med na-
bokommunerne, og adgangsforholdene til de større naturområder 
i kommunen skal være god og attraktiv og understøtte kommu-
nens sundhedsstrategi i motionssammenhæng. 
 

Tilgængeligheden mellem boliger, arbejds-
pladser, skoler og centre skal være god. 

I tilknytning til det fremtidige løft af passagerkapacitet på jernba-
ner mod København, skal der arbejdes på at udvikle ”parker og 
rejs”-forholdene i center- og stationsområder til gavn for både 
klima, pendlere og de butiksdrivende. 
 

 

Overordnede politiske mål - Kommunale 
grønne områder, grønne strøg, pladser 
samt vandløb 

Konkrete politiske mål 

Offentligt grønne områder holdes i en pas-
sende plejet og varieret stand i forhold til om-
rådets anvendelse. 
 

Plejen af kommunens naturområder udføres i hht. Naturkvalitets-
planen (se politikområde 5). Pleje af kommunens øvrige grønne 
områder udføres i henhold til kontrakten med OK-Nygård og de 
mål der er beskrevet heri. Al pleje foregår uden brug af kemisk 
ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. 
Dyrehold indgår som vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion 
i naturprægede områder. 
Borgere og brugere gøres opmærksom på deres medansvar for, 
at affald og lignende ikke efterlades, men samles i kommunens 
affaldsbeholdere. 
 

Stranden skal bevare sit naturpræg og status 
som attraktivt lokalt natur- og rekreationsom-
råde. 

Kommunen støtter Strandrenselaugets indsats for at en optimal 
strandrensning fortsætter og søges udbygget med andre aktivite-
ter knyttet til bevaring af naturpræget langs kysten. 
Strandparkerne og strandparkernes faciliteter skal søges renove-
ret i henhold til Kommuneplan 2013-2025 
 

Det rekreative stinet søges udbygget - gerne 
i samarbejde med lokale grønne partnerska-
ber. 

Samarbejdet mellem Greve, Roskilde, og Solrød kommuner og 
den etablerede partnerskabsgruppe om gennemførelse af Hede-
bostien mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord fortsætter. 
 

 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har øko-
nomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde 
det eksisterende serviceniveau. 
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Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 205 01 
Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og vi-
den 

-8 -8 -8 -8 

S205 01 Besparelser på natur -10 -10 -10 -10 

S205 02 Besparelse på tilskud til vandråd -41 -41 -41 -41 

S205 03 Besparelse på vandløbsvedligehold -60 -60 -60 -60 

S205 05 Besparelse på matrikulære vejsager -40 -40 -40 -40 

S205 07 Toiletbygning Trylleskov Strand -50 -50 -50 -50 

S205 08 Besparelse på vejdrift -50 -50 -50 -50 

S205 09 Vedligehold af grønne områder -50 -50 -50 -50 

S205 11 Vejdrift, asfalt, renovering af brønde mm -300 -300 -300 -300 

S205 12 Indvendig bygningsvedligeholdelse -225 -225 -225 -225 

Handlekatalog i alt -834 -834 -834 -834 

Nye initiativer, i alt -834 -834 -834 -834 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 
 

Budget 2016-19 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

4. Veje, bygninger og grønne områder 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 30.613 31.329 30.923 30.923 

2. Fremskrivning til 16-priser 288 295 291 291 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 30.901 31.624 31.214 31.214 

4. Opjustering af budgetgrundlag 9.814 9.814 9.814 9.814 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -209 -175 -175 -175 

6. Nye initiativer -834 -834 -834 -834 

Budget 2016-2019 39.626 40.430 40.019 40.019 
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Budget 2016-2019 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget - serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016  2017  2018  2019 

0.03 Erhvervsformål 27 27 27 27 

0.04 Offentlige formål -14 -14 -14 -14 

0.05 Ubestemte formål -283 -119 -119 -119 

0.10 Fælles formål (faste ejendomme) 11.342 11.342 11.342 11.342 

0.12 Erhvervsejendomme -36 -36 -36 -36 

0.13 Andre faste ejendomme 780 696 696 696 

0.18 Driftssikring af boligbyggeri 331 331 331 331 

0.20 Grønne områder og naturpladser 4.890 4.890 4.890 4.890 

0.50 Naturforvaltningsprojekter 629 629 630 630 

0.51 Natura 2000 119 119 119 119 

0.71 Vedligeholdelse af vandløb 703 703 703 703 

0.80 Fælles formål (miljøbeskyttelse) 9 9 9 9 

2.01 Fælles formål (vej) 719 719 719 719 

2.03 Arbejder for fremmed regning -7 -7 -7 -7 

2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 15.059 15.782 15.372 15.372 

2.12 Belægninger m.v. 2.556 2.556 2.556 2.556 

2.14 Vintertjeneste 2.780 2.780 2.780 2.780 

6.54 Naturbeskyttelse 23 23 23 23 

I alt 39.626 40.430 40.019 40.019 

0.03 Erhvervsformål   

Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til Erhvervsformål. 

Vedrørende Cordozaparken, matrikel. nr. 19-v og til diverse udgifter i forbindelse med jordarealer til er-
hvervsformål. 

0.04 Offentlige formål 

Udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje. 

Forsikringer, energiforbrug og indtægter på diverse ejendomme under offentlige formål samt vandafled-
ning. 

Dækker bl.a. Kildevej 3/Ulvemosevej 17, indtægter samt vedligeholdelse af areal til offentligt formål, her-
under springvandet i Solrød Center. 

0.05 Ubestemte formål  

Benyttes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er an-
vendt i overensstemmelse med sit formål. 

På kontoen afholdes forsikringer på diverse ejendomme, central bygningsvedligeholdelse, samt øvrige 
driftsudgifter og indtægter vedr. ubestemte formål.  
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0.10 Fælles formål – Faste ejendomme  

Udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke kan fordeles på områderne beboelse og 
erhvervsejendomme. 

Pulje, bygningsvedligeholdelse  

Puljen anvendes til større vedligeholdelse opgaver (> 100.000 år) som forventes at forlænge bygninger-
nes levetid. Den centrale pulje til bygningsvedligehold er nødvendig for at bevare kapitalværdien i kom-
munens bygningsmasse. 

Der indlægges en besparelse på 225.000 kr. på den central pulje til indvendig bygningsvedligehold på 
årligt 2,4 mio. kr. Den konkrete udmøntning vil forgå i forbindelse med fastlæggelse af det årlige vedlige-
holdelsesprogram.  

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer 

Pulje til vedligeholdelse af udearealer 

Pulje til vedligehold af legepladser, hegn og befæstede arealer omkring kommunens bygningsmasse. 
Som resultat af manglede budget på området, er der over en årrække opbygget et vedligeholdelses-
mæssigt efterslæb på parkeringsarealer og lignende befæstede arealer tilknyttet de kommunale bygnin-
ger. En genopretning og efterfølgende løbende vedligehold forudsætter, at den årlige anlægspulje, som 
afsættes til område bliver øget. På baggrund af en rådgivervurdering af den aktuelle tilstand i 2012, blev 
det vurderet at det nuværende anlægsbudget på 800.000 kr. pr. år burde hæves med 4,4 mio. fordelt 
over 2014, 2015 og 2016 og fra 2017 og frem med 400.000 kr./år. 

Energistyring  

Udgiften dækker løn til energimedarbejder. Der skal udarbejdes lovpligtig energimærkning på kommu-
nens ejendomme, da den eksisterende gyldighed udløber. Energimærkningen skal udarbejdes på byg-
ninger over 250 m2. Løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus 
på kommunens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbed-
rende investeringer kan lånefinansieres. 

0.12 Erhvervsejendomme  

Udgifter og indtægter vedrørende arealer til erhvervsejendomme, der er erhvervet af kommunen, men 
reserveret til andre offentlige myndigheders brug. 

Indtægterne dækker: Huslejeindtægt for Solrød Center, 18k Solrød.  

0.13 Andre faste ejendomme 

Udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til beboelse og erhvervsejendom-
me.  

Området indeholder udgifter til: 

 Idrætsbaner og trafikøvelsesbane, Solrød gl. skole. 

 Solrød gl. skole 

 Ejegården, Den lille gade 20 

 Området indeholder indtægter fra: 

 Huslejeindtægter for Solrød gl. skole og Ejegården 

 Indtægter fra leje af mobilmaster 

0.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførel-
se af boliger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med til-
sagn før 1. april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til 
ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges 
fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende real-
kreditlån mv. 
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0.20 Grønne områder og naturpladser 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, 
og strandområder. 

Kommunen bestyrer godt 160 ha. Grønne områder. 

Bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, forsikring og vedligeholdelse af omkringliggende arealer ved 
Jersie Strandpark, Solrød Strandpark og Strandløven samt Trylleskoven, Karlstrup. Samt pulje til vedli-
geholdelse af rekreative områder. 

0.50 Naturforvaltningsprojekter 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privat-
ejede fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af 
dyr og planter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse 
af uønskede arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre 
publikumsfaciliteter. 

Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2014-18, som er politisk vedtaget i 
august 2014. 

0.51 Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forud-
sætter et opsøgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. 
Lodsejernes indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er 
dog kommunernes ansvar at handleplanerne bliver implementerede.  

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til 
ejere af arealer i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at 
visse aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af an-
meldte aktiviteters virkning på områderne vil ofte kræve ekstern bistand. 

0.71 Vedligeholdelse af vandløb 

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 

Vedligeholdelse af vandløb omfatter oprensninger ved bro rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. 
Oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. 

For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende 
vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet 
skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af 
sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker 
oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til 
naturen.  

Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes el-
ler jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. 
Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af 
reglerne (krydsoverensstemmelse). 
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0.80 Fælles formål (Miljøbeskyttelse m.v.) 

Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 

2.01 Fælles formål, vejformål 

Udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de 
øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. Området består af 
udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park, færdselstællinger og prognoser, udgifter i 
forbindelse med administrationssystemer og arbejdsskadeforsikring. 

2.03 Arbejder for fremmed regning 

Udgifter og indtægter i forbindelse med nødvendig lovgivningsmæssig vedligeholdelse af private fælles-
veje, som skal vedligeholdes af de tilstødende grundejere. Ved kendelser som stiller krav om istandsæt-
telse – og de tilstødende grundejere ikke har finansieringsmulighed, kan kommunen gå i udlæg med den 
samlede udgift til istandsættelsen, hvorefter fakturering sker med 8 % administrationstillæg. 

2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer  

Omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, slamsugning og renovering af brønde. Området er 
pr. 1. oktober 2013 udliciteret til privat aktør. 

Matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstilskud og afvan-
dingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald og 
plangrundlag indenfor vejadministration.  

Der spares årligt 300.000 kr. ved udvisning af tilbageholdenhed med udgifter til almindelig vejdrift som 
asfaltarbejder, renovering af brønde, brolægning og uforudsete opgaver. Besparelsen kan opnås ved at 
flere opgaver samles i større puljer. Til gengæld kan der gå længere tid imellem opgavernes udførelse. 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste priva-
te fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kom-
munens vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper. 

Natslukning af vejbelysning 

Belysningstidspunkterne er i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 ændret således, at der er 
natteslukkes i tidsrummet: 

 Mandag – tirsdag kl. 01.30 til 04.30  

 Tirsdag – onsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Onsdag – torsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Torsdag – fredag kl. 01.30 til 04.30  

 Fredag – lørdag Ingen natslukning 

 Lørdag – søndag Ingen natslukning 

 Søndag – mandag kl. 01.30 til 04.30 

Principielt vil lyset kun blive slukket på de mindre befærdede veje og i boligområder. 

De større veje vil af hensyn til trafiksikkerheden ikke blive natslukket. 

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes med mere 
energivenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for efter en konkret vurdering at give tilladelse 
for lysdæmpning i natslukningsperioden. 
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Afvandingselementer  

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år samt 
efter behov. Vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært at afvan-
dingselementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der 
stilles af miljømyndigheden. 

2.12 Belægninger m.v. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende 
renovering af vejafmærkningen. 

Der spares årligt 300.000 kr. ved udvisning af tilbageholdenhed med udgifter til almindelig vejdrift som 
asfaltarbejder, renovering af brønde, brolægning og uforudsete opgaver. Besparelsen kan opnås ved at 
flere opgaver samles i større puljer. Til gengæld kan der gå længere tid imellem opgavernes udførelse. 

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier. 

Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større be-
lægningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. 

Reparation og vedligehold af belægninger, som primært skal sikre at arealerne er i en stand, der svarer 
til trafikkens art og størrelse. 

Brolægning 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegræns-
ningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over 
punktvise reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. 

Omfatter desuden udgifter til byudstyr, skilte mv. 

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 
Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus 
på at ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. 

2.14 Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i 
henhold til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i 
samarbejde med politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - 
Stier, veje og pladser, 3 - B-veje, 4 - Fortove og øvrige arealer, 5 - C-veje.  

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, materialer, leje af biler, brændstof og ind-
køb af salt. 

6.54 Naturbeskyttelse 

Udgifter til overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetable-
ring af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag. 

  

http://www.solrod.dk/cms/doks/Afdelinger/Teknisk%20Administration/Vej%20og%20GIS/hjemmeside/Trafikplan_2009_2013.pdf
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Aktivitetstal 

Tabel 4: Energiforbrug: Årsforbrug i Solrød kommune i 1000 kr. 
 Vand El Varme 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Skoler 254 200 1.691 1.837 2.870 3.189 

Haller 242 512 2.066 2.066 1.629 1.272 

SFO 114 62 218 220 428 398 

Vuggestuer 36 39 -69 29 84 96 

Børnehaver 115 99 186 238 282 212 

Integrerede institutioner 161 163 280 272 330 310 

Andre 216 83 1.626 1.453 1.544 1.830 

I alt 1.138 1.158 5.998 6.115 7.167 7.307 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

Tabel 5: Skader på kommunens veje – fordelt på skadetyper 

 2010 2011 2012 2013 

Antal personskader 5 3 2 3 

Antal dræbte 0 1 0 0 

Materielskadeuheld 14 19 15 14 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

Tabel 6: Vej – og stilænger 

Vej – og Sti længder   

Kommunevej 94,513 km 

Private Fællesveje 74,568 km 

Selvstændige stier 32,700 km 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 
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Nøgletal 

I tabellerne nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Grønne områder og naturplad-
ser 

210 138 129 220 184 

Vedligeholdelse af vandløb.  39 34 53 19 39 

Vejvedligeholdelse m.v.  541 613 644 608 561 

Belægninger 117 174 167 116 177 

Vejvæsen  752 1.320 1.121 1.109 1.001 

Vintertjeneste  96 112 129 106 123 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Grønne områder og naturplad-
ser 

221 138 141 218 181 

Vedligeholdelse af vandløb.  40 28 55 20 40 

Vejvedligeholdelse m.v.  706 587 676 570 555 

Belægninger 119 209 182 136 195 

Vejvæsen  986 1.380 1.210 1.129 2.084 

Vintertjeneste  128 160 171 137 153 

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.10, 9.12, 9.20, 9.21 samt 9.50 og 9.51 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

 Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vand-
værker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, 
elektricitet, fjernvarme og naturgas til borgerne. I forhold hertil er kommunen planlægnings- og tilsyns-
myndighed, der skal tilse, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Desuden samarbejder kom-
munen med forsyningsselskaberne, da forsyningsledningerne løber i vejanlæg. 

Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og 
andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affalds-
problemer.   

Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borger-
ne varetages i samarbejde med Greve Kommune på Miljøcenter Greve. Affaldsbehandling varetages 
primært af det fælleskommunale selskab KARA/Noveren I/S.  

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Klimaplan 

 Varmeforsyningsplan 

 Vandforsyningsplan 

 Affaldsplan 

 Spildevandsplan 
 

Mål 

Overordnede politiske mål 
Affald 

Konkrete politiske mål 

Høj service og bedre udnyttelse af affalds-
ressourcerne. 

Nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genan-
vendelige materialer i dagrenovationen og i brændbart storskrald 
med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2018. 
 
Sikre udsortering af farligt affald fra bygge- og anlægsaffald. 
 
Udvikle service og kommunikation overfor borgere og virksomhe-
der. 
 
Øget fokus på dataindsamling og analyser. 
 

Borgere og virksomheder skal have en høj 
grad af tilfredshed med affaldsordninger og 
administration af dem. 

Antallet af borgerklager over manglende afhentning af dagreno-
vation skal ligge under 5 promille af afhentningerne (dog med 
forbehold for perioder med vanskeligt vintervejr/sne). 

 

 
 

Overordnede politiske mål 
Grundvand og vandforsyning 

Konkrete politiske mål 

Sikre rent vand til forbrugerne. 
 
Sikre en stabil vandforsyning til de forskellige 
forbrugsområder 
 
Sikre at omkostningerne til vandforsyningen 
holdes på et rimeligt niveau. 

 

 

Forbedring af forsyningssikkerheden. 
 
Forebygge forurening 
 
Optimal drift og vedligeholdelse. 
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Overordnede politiske mål 
Spildevand 

Konkrete politiske mål 

Kloaksystemet er på forkant med udviklingen.  
 
Alt spilde- og regnvand, der tilføres vandløb, 
søer og hav, er rent. 
 
Oversvømmelser af kloaksystemet er be-

grænset til max ’en gang hvert 10 år.  

 

 

Spildevandet og regnvandet skal renses effektivt. 
 
Mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet skal 
reduceres kraftigt. 
 
Der skal ske en løbende og systematisk vedligeholdelse af kloak-
ledningerne. 
 
Indholdet af miljøfremmede stoffer skal reduceres. 
 
Regnvand fra trafikerede veje, p-pladser mv. skal renses effek-
tivt. 
 
Afledning af spildevand fra det åbne land skal ske uden risiko for 
forurening af vandmiljøet. 
 
Der skal ske en løbende klimatilpasning af regnvandssystemer 
og vandløb i byerne. 
 
Der skal løbende igangsættes udviklingsprojekter for klimatilpas-
ning i det åbne land. 
 
Der skal ske en løbende vedligeholdelse af beredskabsplaner for 
forebyggelse af oversvømmelser. 
 

 
 

Overordnede politiske mål 
Varmeforsyning 

Konkrete politiske mål 

I 2015 skal 15 % af det totale varmeforbrug 
stamme fra vedvarende energi. (gl. mål fra 
varmeforsyningsplanen, nyt mål vedtages i 
2016). 
 
I 2019 skal olie og el være udfaset som 
energikilder.  
 
Fremme samproduktion af varme og elektrici-
tet.  
 
Fremme udbygningen af forsyningsområder-
ne for fjernvarme på en samfundsøkonomisk 
optimal måde. 

 

Der gennemføres indsatser for fremme af fjernvarme på lokale 
biomasseressourcer.  
 
Der skal gennemføres kampagner for fremme af fjernvarme i de 
områder, hvor husstandene stadig har oliefyr eller elvarme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 5. Miljø og forsyning 
 
 

 

79 

Overordnede politiske mål 
Risikostyringsplan for oversvømmelse af 
kystzonen 

Konkrete politiske mål 

Der skal arbejdes for, at Solrød Kommune 
sikres mod en stormflod med havvandsspejl-
stigning på 2,80 meter svarende til en 1000 
års hændelsen i 2012 

 

Der skal i den kommende planperiode arbejdes med vurdering og 
analyse af løsninger til sikring mod stormflod, som indstilles til 
Byrådet til endelig beslutning. 
 
Der skal i den kommende planperiode arbejdes for afklaring af 
finasieringsmuligheder og lovkrav herfor for gennemførelse af 
planens tiltag og mål, som Byrådet orienteres om. 
 
Der skal i den kommende planperiode arbejdes sammen med 
Beredskabet om beredskab og sikring af borgere, samt udarbej-
delse af operationelle planer for aktiv indsats under stormflod. 
 
Kommunens borgere, bygherrer og andre interessenter bliver in-
formeret om risikoen for stormflod, og hvordan de kan sikre sig 
og begrænse skaden på egen ejendom. 
 
Der etableres et tværkommunalt samarbejde omkring sikring mod 
stormflod i Køge Bugt. 

 

 
 

Overordnede politiske mål 
Naturkvalitetsplan 

Konkrete politiske mål 

Beskytte, styrke og pleje områder, der rum-
mer væsentlige værdier knyttet til landskab, 
geologi, kulturhistorie, kerneområder og 
spredningskorridorer for planter og dyr samt 
lavbundsarealer i det åbne land. 

 

Kommunen skal gennemføre en fokuseret og prioriteret plejeind-
sats, der skaber forudsætninger for et varieret dyre- og planteliv 
på de arealer, hvor den værdifulde natur findes i forvejen. 
 
Indsatsen skal ske på baggrund af den systematiske kortlægning, 
der er foretaget af størstedelen af kommunens naturområder i 
forbindelse med udarbejdelsen af Naturkvalitetsplanen. 
 
Der arbejdes samtidig for gennemførsel af Natura 2000-
handleplanerne for Natura 2000-områderne Ølsemagle Strand og 
Staunings Ø samt Gl. Havdrup mose.   

 

 

Ny lovgivning 

Der er ikke vedtaget ny lovgivning som er af betydning for kommunens økonomi. 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 
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Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) - serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 205 01 Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og viden -26 -26 -26 -26 

S205 24 Konsulentudgifter på miljøområdet -27 -27 -27 -27 

S205 25 Jordoprensning -40 -40 -40 -40 

S205 26 Udfasning af Ph.d. stilling -37 -37 37 37 

Handlekatalog i alt -131 -131 -131 -131 

Nye initiativer, i alt -131 -131 -131 -131 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Budget 2016-2019 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling - serviceudgifter 

5. Miljø og forsyning 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 1.111 1.111 1.110 1.110 

2. Fremskrivning til 16-priser 12 12 12 12 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 1.123 1.123 1.123 1.123 

4. Opjustering af budgetgrundlag 410 60 60 60 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer -131 -131 -131 -131 

Budget 2016-2019 1.402 1.052 1.052 1.052 

Tabel 2B: Budgettets udvikling – brugerfinansieret område 

Politikområde 5. Miljø og forsyning 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 1.500 1.584 1.584 1.584 

2. Fremskrivning til 16-priser 27 27 27 27 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 1.527 1.611 1.611 1.611 

4. Opjustering af budgetgrundlag 836 -212 -208 2.727 

5. Nedjustering af budgetgrundlag  -345 -340 -334 -328 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 2.018 1.060 1.069 4.010 

Budget 2016-2019 

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 
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Tabel 3A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) - Skattefinansieret område 

Kontoområde  2016 2017  2018  2019 

0.10 Fælles formål 399 399 399 399 

0.81 Jordforurening 17 17 17 17 

0.85 Bærbare batterier 76 76 76 76 

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 27 27 27 27 

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 520 520 520 520 

0.91 Skadedyrsbekæmpelse 14 14 14 14 

I alt 1.402 1.052 1.052 1.052 

0.80 Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål  

Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 

Konsulent bistand, generelt miljø  
Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, 
dels til kompetenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, af-
faldsplan, vandforsyningsplan). 

0.81 Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbin-
delse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller 
andre bestemmelser. 

0.85 Bærbare batterier  

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

0.87 Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Miljøtilsyn, Indtægter  
Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 30 t. kr. årligt. 

Ikke brugerbetalingspligtige  
Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige 
virksomheder. 

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndte-
ring, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres end-
videre eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 
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Implementering af klimaplan 2010-2025 
Udgiften dækker konsulentbistand til etablering af projektgrundlag for etablering af nyt fjernvarmesystem 
i Havdrup med sol og vind, fjernvarmesystem med overskudsvarme fra CPKelko, geometrisk energi ved 
Solrød Strand og plan for udbygning af vindkraft på land.  

Vandindvinding  
Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelse, centralt bygningsvedligeholdelse og 
vedligeholdelse af udenomsarealer. 

Recipientkvaliteter og spildevand 
Herunder Digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2013-2017 

Målet med digitalisering af spildevandsplanen er at lette administrationens arbejde med løbende opdate-
ring og opfølgning på mål og indsatser i planperioden. 

Konsulent, affald 
Dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. affaldsudbud, overholdelse af og tolkning af lovgiv-
ning/regulativer m.v. 

Anvendelse af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse  

Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. 

Kommunen får tilført midler gennem bloktilskuddet, der stammer fra opkrævning af gebyr på vandindvin-
dingstilladelser. Det er lovpligtigt, at anvende midlerne til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.  

Som følge af Risikostyringsplanen investeres der i en samlet plan for oversvømmelse, sammenskrivning 
af risikostyringsplan og klimatilpasningsplan 50.000 kr.  

Udarbejdelse af katalog med forslag til konkrete indsatser til kystsikring 300.000 kr.  

0.91 Skadedyrsbekæmpelse  

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter 

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rot-
ter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk 

Brugerfinansieret område  

Tabel 3B viser de brugerfinansierede serviceudgifter i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser.  

Tabel 3B: Nettobudget Brugerfinansieret område (1.000 kr.) - Brugerfinansieret område 

Kontoområde 2016  2017 2018 2019 

1.60 Generel administration 151 425 427 361 

1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald -60 -57 -53 2.951 

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 636 640 643 647 

1.63 Ordninger for glas, papir og pap 444 -98 -100 -102 

1.64 Ordninger for farligt affald 557 -143 -143 -143 

1.65 Genbrugsstationer 290 292 294 296 

I alt 2.018 1.060 1.069 4.010 

Budgettallene i tabel 3B er forklaret uddybende nedenfor. Nettotallene er udtryk for forskellen mellem 
udgifter og indtægter. Når tallene er positive er det udtryk for at der sker en tilbagebetaling til borgerne af 
overskud fra foregående år. 
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Affaldshåndtering 
Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mel-
lem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der for 
enkelte områder som dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer medta-
ges et bidrag til dækning af omkostninger til det administrative personale der håndterer ordningerne samt 
beregnede renter af kommunernes udlæg. 

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennem-
ført på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest 
skal være udlignet efter 4 år.  

Affaldsplanen skal fremover gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (af-
faldshåndteringsplan) gælder fra 2014 til 2024 men skal revideres i 2018. Der sigtes mod at nyt udbud af 
indsamlingsordningerne med virkning fra efteråret 2019.  

1.60 Generel administration 

Borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle 
renovationsordninger. I henhold til den gældende affaldsplan er der årligt afsat 100 t. kr. til ekstra til in-
formationsindsats med henblik på at øge genbruget. 

Tabel 3: Generel administration 

Tekst Budget 2016 

Husholdninger, borgerinformation 157 

Information 30 

It-systemer, konsulenter og fagligt samarbejde 384 

Bidrag til Miljøcenter Roskilde 30 

Administrationsbidrag 1.883 

Erhverv administrationsbidrag 90 

Erhverv, administrationsgebyr -277 

Husholdninger, administrationsgebyr -2.134 

Administration, renter -12 

I alt (i 1.000 kr.) 151 

1.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 
(restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.  

Med henblik på at opnå 50 % genanvendelse i Solrød Kommune inden 2022 planlægges indførelse af en 
kildesortering af bioaffald i forbindelse med næste udbud af indsamlingen i 2019. Det kræver ensartede 
løsninger for enfamiliehuse og rækkehuse, som passer til to kammer biler. Hvilket gør det hensigtsmæs-
sigt at kommunen overtager ejerskabet indsamlingsmateriellet. F.eks. 2 hjulede beholdere med 2 kamre 
til henholdsvis bioaffald og restaffald. Skønnet udgift 7.500 beholdere i udbud á 400 kr., svarende til en 
samlet udgift på 3.000.000 kr. Detaljerne fastlægges i næste affaldsplan, og det er muligt at der i forbin-
delse med denne også bliver behov for indkøb af yderligere kommunale beholdere til kildesortering.  

Der indføres et særgebyr til ekstraordinære oprydninger som muliggør, at kommunen følger ”forureneren 
betaler” princippet.  
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Tabel 4: Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Tekst Budget 2016 

Udgift til vognmand 4.982 

Behandling af dagrenovation 2.199 

Salg af sækkemærker  -25 

Kørselsudligning  -8 

Dagrenovationsgebyr  -7.193 

Gebyr til ekstraordinære oprydninger -10 

Ekstraordinære oprydninger 10 

Dagrenovation - renter -15 

I alt (i 1.000 kr.) -60 

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter drift af ordninger for storskrald og haveaffald. 

Tabel 5: Ordninger for storskrald og haveaffald 

Tekst Budget 2016 

Behandling brandbart 588 

Stort brandbart behandling 247 

Kørsel storskrald ex. haveaffald 1.496 

Haveaffald, kørsel 838 

Haveaffald behandling   549 

Salg af Jern -150 

Storskraldsgebyr -2.917 

Storskrald renter -15 

I alt (i 1.000 kr.) 536 

1.63 Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. 

Affaldsplanen omfatter 3 sæt nedgravede løsninger til henholdsvis glas, papir og pap. To sæt i Solrød 
Center og et i Havdrup Center. Der er tale om større nedgravede beholdere med kun et mindre indkast 
synligt over terræn. Formålet er en forskønnelse af Centrene. De 9 beholdere inkl. nedgravning skønnes 
til en gennemsnitlig stk. pris på 60.000. Prisen kan dog afhænge af geotekniske forhold m.m. og forløb af 
udbud. I alt 540.000 kr. i 2016. 
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Tabel 6: Ordninger for glas, papir og pap 

Tekst Budget 2016 

Indkøb af containere  101 

Indsamling af pap og tømning af papircontainere 294 

Tømning af glascontainere  763 

Tømning af papircontainere  540 

Glas, papir og pap, gebyr  -922 

Salg af pap  -103 

Salg af papir  -800 

Behandling af glas 23 

Nedgravede løsninger til glas. papir og pap 540 

Glas, papir, pap renter 8 

I alt (i 1.000 kr.) 444 

1.64 Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og 
indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på 0.81 Jordforurening. 

Affaldsplanen indeholder en forbedring af indsatsen for indsamling af farligt affald. Dette sker ved etable-
ring af henteordning fra husstandene. Planen omfatter indkøb af udskiftnings kasser med børnesikring-
slås og påklæbet vejledning. Skønnet samlet pris for 7000 beholdere i udbud 100 kr. pr. stk. I alt 700.000 
kr. i 2016. 

Tabel 7: Ordninger for farligt affald 

Tekst Budget 2016 

Klinisk risiko affald, apotekerordningen 14 

Farvehandler ordning 26 

Modtagepladsen, afhentning og behandling 123 

Modtagepladsen, løn 179 

Farligt affald, gebyr -485 

Etablering af indsamling til ordning for fagligt affald 700 

I alt (i 1.000 kr.) 557 

1.65 Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsam-
ling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på 
denne funktion.  

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads i hele landet de vil bruge. Derfor skal gebyrerne 
for brug af MiljøCenter Greve være ens for Greve og Solrød Kommuner. For klippekortsordningen, der 
omfatter 250 klip om året, skal taksten endvidere også være i nogenlunde overensstemmelse med det 
der opkræves for genbrugspladserne i nabokommunerne som administreres af henholdsvis Karanoveren 
og Vestforbrændingen. 

Miljøstyrelsen har tidligere annonceret en evaluering af gebyrerne for erhverv på genbrugspladser. Den-
ne evaluering kan betyde ændring af affaldsbekendtgørelsen vedr. opkrævning for erhverv på gen-
brugspladserne. Forventningen var tidligere at ændringen ville komme i 2015, det er dog sandsynligt, at 
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processen med evaluering bliver forsinket på grund af folketingsvalg og flytning af dele af affaldsområdet 
til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  

Tabel 8: Genbrugsstationer 

Tekst Budget 2016 

Miljøcenter Greve, erhverv 130 

Miljøcenter Greve, husholdning 4.723 

Genbrugsplads erhverv, gebyr -130 

Genbrugsplads husholdninger, gebyr -4.425 

Genbrugsplads husholdninger, renter -8 

I alt (i 1.000 kr.) 290 
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Aktivitetstal: 

Tabel 9: Affald (antal helparter) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dagrenovation 9.186 9.249 9.299 9.263 9.350 9.425 

Storskrald, genbrugsplads og farligt affald 8.882 8.896 8.943 8.975 9.044 9.071 

Kilde Solrød kommunes regnskab 2014. 

Note: Helparter defineres som antallet af husstande med ugetømning, erhverv og ekstrasække. 

Husstande med 14-dages tømning og sommerhuse regnes for halvparter. 

Storskrald og Genbrugsplads samt Farligt Affald består af et antal helårs husstande, samt sommerhuse 
som regnes som halvparter. 

Tabel 10: Indsamlingsordningen inkl. fællescontainerne 

 2012 2013 2014 
Stigning i tons fra 

2013 til 2014 
Stigning i pct. fra 

2013 til 2014 

Dagrenovation 4.648 4.583 4.703 120 2,6 % 

Brændbart 1.121 961 1.017 56 5,8 % 

Stort brændbart 248 161 165 4 2,5 % 

Haveaffald 1.785 1.773 1.891 118 6,7 % 

Papir 1.410 1.272 1.252 -20 -1,6 % 

Pap  90 120 126 6 5,0 % 

Glas 306 279 294 15 5,4 % 

Jern 141 169 177 8 4,7 % 

Total 9.749 9.318 9.625 307 3,3 % 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

 

Indsamlingsordningen: 

Dagrenovation    
Dagrenovationsmængderne er forholdsvis stabile, med en stigning på 0,6 % i årligt gennemsnit i 2012 - 
2014 

Brændbart og stort brændbart  
Mængderne af brændbart og stort brændbart er faldet med hhv. 5 % og 17 % i årligt gennemsnit i 2012 – 
2014. Det samlede fald er på 187 tons over 2 år. Der kan være sket en forskydning fra stort brændbart 
(ladcontainere ved boligselskaberne) som sendes til henholdsvis sortering og til brændbart som sendes 
direkte til forbrænding. 

Haveaffald  
Fra 2012 til 2014 er mængderne for haveaffald steget med 3 % om året. Mængderne kan variere el del 
afhængigt af vejret 

Papir  
Papirmængderne har været kraftigt faldende de sidste par år – ca. 10 % pr. år fra 2011 til 2013. Fra 2013 
til 2014 er der kun sket et fald på 1,6 % 

Pap  
Udviklingen med flere papcontainere er fortsat i 2014 og har resulteret i en stigning på 5 %. 
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Glas   
Mængderne for glas er steget med 5,4 % fra 2013-2014. Det kan skyldes nye beregningsmetoder i forde-
lingen mellem Solrød og Greve Kommune. 

Jern  
Mængderne for jern er i 2014 steget med 20 % siden 2013. Mængden kan svinge som følge af at der 
klunses metal på ruten før renovationsbilerne kommer frem. Omfanget af dette er ukendt.  
 

Tabel 11: Indsamlingsordning, MiljøCenter Greve  

Antal tons 2013 2014 Ændring I pct. 

Husholdningerne 3.588 3.443 145 4,0 

Virksomheder 185 232 -47 -25,4 

I alt 3.773 3.675 98 2,6 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

 
MiljøCenter Greve 
Der ses et fald i de samlede mængder, der er afleveret på MiljøCenter Greve, bestående af et fald på 
husholdningsaffaldet og en markant stigning på erhvervsaffaldet. Mængderne på genbrugspladsen svin-
ger noget fra år til år afhængigt af vejret (f.eks. tidligt forår).  
 
Tallene for erhvervsaffald er ikke helt sammenlignelige, da der pr. januar 2014 blev indført mulighed for 
klippekort for virksomheder. En ordning som relativt mange virksomheder har taget imod. 
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Politikområdet omfatter aktiviteter til ledige og sygemeldte borgere. Derudover omfatter politikområdet 
forsørgelsesydelser til disse borgere. Borgerne modtager råd og vejledning i forhold til tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. Politikområdet omfatter: 

 kontanthjælp 

 integration 

 arbejdsløshedsdagpenge 

 sygedagpenge 

 aktivering 

 ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 

 revalidering 

 fleksjob 

 beskæftigelsesforanstaltninger 
 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

*Flere unge skal have en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter 
kvantitative mål for indsatsen 

*Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal 
tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. 
gennem en styrket tværfaglig indsats 

Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter 
kvantitative mål for indsatsen 

*Langtidsledigheden skal bekæmpes Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter 
kvantitative mål for indsatsen 

*Indsatsen for bedre match mellem arbejdslø-
se og virksomheder skal styrkes 

Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter 
kvantitative mål for indsatsen 

Fremme den sociale integration af børn, unge 
og voksne med anden etnisk baggrund end 
dansk. 

Særlig fokus på en virksomhedsrettet indsats i 
eget regi for borgere under den 3-årige inte-
grationsperiode  

 

 

Styrke det tværfaglige samarbejde om en hel-
hedsorienteret indsats for den enkelte bor-
ger/familie  

 

Min. 17 borgere med anden etnisk baggrund end dansk består 
danskundervisningen inden for den 3-årige integrationsperiode 

Min. 20 borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i 
ordinært arbejde og 2 i ordinær uddannelse inden for den 3-årige 
integrationsperiode  

Min.96 % af borgere under den 3-årige integrationsperiode skal i 
virksomhedsvendt aktivering, i form af praktik eller løntilskud inden 
for den 3-årige integrationsperiode 

 

Fokus på mentorstøtte, særligt i starten af integrationsperioden 
Individuel ressource- og barriereafklaring  
Ved hjælp af en boligsocialindsats optimeres boligintegrationen, 
herunder: assistance ved indkvartering af flygtningen indførelse i 
den danske boligkultur, orientering om husregler mm. 

Fortsat inddragelse af frivillige netværk for flygtninge mhp. at in-
troducere den enkelte flygtning til lokalsamfundet og skabe et net-
værk  

Fortsat fokus på afdækning af forskellige muligheder for midlerti-
dige flygtningeboliger mhp. laveste udgifter  
Understøtte de frivilliges arbejde med etablering af en genbrugs-
plads, hvor inventaret skal bruges til indretning af nuværende og 
kommende flygtninge boliger 

 

Implementering af et nyt aktivt tilbud på Fas-
anvej for borgere med komplekse problemer 
ud over ledighed 

 Optimering af beskæftigelsescenteret ved at 
etablere to nye borgerforløb for to nye mål-

 

 Hjemtag af 8 forløb hos eksterne leverandører  
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

grupper   Hjemtag af 32 forløb af 12 ugers varighed hos eksterne 
leverandører  

 

 

Forebyggelse af, at unge søger om offentlig 
forsørgelse 

 Fritidsjob til unge  

 Tidlig og tydelig information til de unge og deres forældre 
om livet på offentlig forsørgelse 

 Økonomisk vejledning på skoleskemaet 

 Brug af Erhvervsguiderne til unge (frivillig mentorordning 
til unge) 

*) Ministerens Mål på beskæftigelsesområdet 

 
 
Befolkningsudvikling 

Befolkningsprognose 2015, viser en stigning i den erhvervsaktive aldersgruppe 16-65 år.  Efterlønsgrup-
pen 60-65 år viser et fald frem til 2017, hvorefter denne gruppe igen vokser frem mod 2019. Den unge-
gruppe der typisk skal ind på arbejdsmarkedet, falder fra 2015 til 2017, hvorefter der sker stigning frem 
mod 2019. 

Antal borgere 2015 2016 2017 2018 2019 

16-65 år 13.323 13.311 13.753 13.820 13.878 

16-30 år 2.974 2.977 3.097 3.069 3.100 

60-65 år 1.559 1.536 1.499 1.535 1.528 

Kilde: Solrød kommunes befolkningsprognose 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-2019 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1C: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1000 kr.) – Overførselsudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 309-01 
Mentorstøtte - Fra mentorstøtte til øget sparring med virk-
somhederne 

-150 -150 -150 -150 

I 309-02 Egen udredning af funktions- og arbejdsevne i BC -590 -590 -590 -590 

I 309-03 Dagbeskæftigelse, Fasanvej -680 -680 -680 -680 

I 309-04 Øget samarbejde med de privatpraktiserende læger -137 -137 -137 -137 

I 309-05 Brug af klinisk arbejdspsykolog -187 -187 -187 -187 

I 309-09 Fra kontanthjælp til ressourceforløb -300 -300 -300 -300 

I 309-10 Særlig indsats - skærpet rådighed -330 -330 -330 -330 

I 309-11 Kommunale Integrationstilbud -920 -920 -920 -920 

I 309-13 Psykiatrisk sygeplejerske - målrettet brug -128 -128 -128 -128 

I 309-15 Fritidsjob til unge -72 -72 -72 -72 

I 309-16 
Tidlig information til unge og deres forældre om offentlig 
forsørgelse 

-72 -72 -72 -72 

I 309-17 Økonomisk vejledning på skoleskemaet -72 -72 -72 -72 
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Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

I 309-18 Brug af erhvervsguiderne -72 -72 -72 -72 

S 309 01 
Reduktion i udgifter til mentor samt vejledning og opkvali-
ficering til kontanthjælpsmodtagere 

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

S 309 02 Reduktion i udgifter til sygedagpenge -1.444 -1.174 -1.174 -1.174 

 Nye initiativer i alt -7.154 -6.884 -6.884 -6.884 

Handlekatalog 2016-2019  

Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I budget-
mappen er der en oversigt over 

Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget  

Reform af beskæftigelsesindsatsen/refusionssystemet 

1. januar 2015 blev en større reform af beskæftigelsesindsatsen vedtaget i folketinget. Dele af reformen 
er allerede implementeret, mens andre dele implementeres løbende. Som en del af beskæftigelsesre-
formen omlægges statsrefusionssystemet i 2016.   

Hidtil har statsrefusionssatsen på kommunernes udgifter til overførselsindkomster ved ledighed, sociale 
pensioner mv. bl.a. været afhængig af om den ledige har været i et aktivt tilbud og/eller afhængigt af 
hvilken type overførselsindkomst der var tale om. Fra 1. januar 2016 bliver refusionssystemet forenklet, 
således at statsrefusion udelukkende afhænger af den enkelte lediges samlede sammenhængende va-
righed på offentlig forsørgelse – den såkaldte trappemodel. De nye statsrefusionssatser ses i tabellen 
nedenfor: 

Samlet varighed på offentlig forsørgelse Refusionssats (medfinansieringssats) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27-52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 

Reformen skulle gerne bidrage til at der kommer større fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatser-
ne, end på hvilke redskaber og processer der anvendes overfor den enkelte ledige.  
 
Beregninger af konsekvenserne af refusionsomlægningen, viser en merudgift på politikområdet på 17,5 
mio. kr. Kommunerne kompenseres for reformen ved ny lov om finansiering af kommunerne. Solrød 
kommunes samlede økonomiske påvirkning ved reformen er beregnet til 3,86 mio. kr. i merudgift i 2016.   

Budget 

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller.  

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015. Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses 
mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 
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Tabel 2A: Budgettets udvikling – Serviceudgifter indenfor rammen 

6. Beskæftigelse 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 2.332 2.332 2.332 2.332 

2. Fremskrivning til 16-priser 53 53 53 53 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 2.385 2.385 2.385 2.385 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.228 1.228 1.228 1.228 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -6 -1 -1 -1 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 3.607 3.612 3.612 3.612 

Tabel C: Budgettets udvikling - Overførselsudgifter 

6. Beskæftigelse 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 138.075 139.741 139.741 139.741 

2. Fremskrivning til 16-priser 1.588 1.602 1.602 1.602 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 139.663 141.343 141.343 141.343 

4. Opjustering af budgetgrundlag 40.246 41.803 41.803 41.803 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -12.765 -11.189 -11.189 -11.189 

6. Nye initiativer -7.154 -6.884 -6.884 -6.884 

Budget 2016-2019 159.990 165.073 165.073 165.073 

Budget 2016-2019 
 
Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.)  - Serviceudgifter indenfor rammen 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

0.11 Beboelse 434 434 434 434 

3.44 Produktionsskoler 1.807 1.807 1.807 1.807 

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - - - - 

5.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 591 596 596 596 

5.96 Servicejob -174 -174 -174 -174 

6.53 Jobcentre 949 949 949 949 

Budget i alt i 1.000 kr. 3.607 3.612 3.612 3.612 

0.11 Beboelse 

Udgiften vedrører en fuldtids Social vicevært der varetager opgaver i forbindelse med kommunens mid-
lertidige boligplacering af flygtninge. 

3.44 Produktionsskoler 

Udgiften vedrører grundtilskud til Solrød Produktionsskole, der er en privat produktionsskole, samt beta-
ling til staten for antal faktiske elever. 

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, som i videst muligt omfang integrerer produktion, under-
visning og udvikling af livsfærdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læ-
ringskultur og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokratiopfattelse som 
grundlag. 
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Budget 

2016 

Udgifter til ordinære elever 1.312 

Grundtilskud til Solrød Produktionsskole 494 

I alt (i 1.000 kr.) 1.806 

5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 

Budgettet vedrører Solrød kommunes familiekonsulent på integrationsområdet. Familiekonsulenten vare-
tager opgaver i henhold til servicelovens § 11, stk. 3, dvs. konsulentbistand og rådgivning til børn, unge 
og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning. 

Udgifterne er dækket af statsrefusion i henhold til servicelovens § 181, hvoraf det også fremgår at kom-
munerne kan hjemtage 100 % refusion for visse udgifter afholdt efter loven i forhold til flygtninge og fami-
liesammenførte i 3 år efter opholdstilladelsen.  Det drejer sig om: 

 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i eget hjem af børn med handicap (§ 41 
og § 42) 

 Forebyggende børneforanstaltninger (§ 52, stk. 3, nr. 1-6 og nr. 8-9 og 52a) 

 Støtteperson til forældre ved anbringelse af børn uden for hjemmet (§ 54) 

 Konsulentbistand og rådgivning til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, 
samt familieplanlægning (§ 11, stk. 3) 

 Personlig rådgiver/fast kontaktperson til unge fra 18 til 22 år (§ 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2) 

 Ansættelse af hjælpere til pleje, m.v. (§ 96) 

 Kontaktperson til døvblinde (§ 98) 

 Merudgifter ved forsørgelse i eget hjem af voksne med handicap (§ 100) 

5.95 Løntilskud til ledige ansatte i kommuner 
Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 55 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, samt på tilsvarene vis lønudgifter til personer under de særlige ordninger 
for borgere der mister dagpengeretten. 
På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., 
der er udgiftsført under beskæftigelsesindsatsen vedrørende forsikrede ledige. 
 
Den forsikrede lediges løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag skal ligge på niveau med personens in-
dividuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog skal den mindst udgøre 82 pct. af 
højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Det svarer til en arbejdsgiverudgift 
på ca. 125 kr. pr. time plus pension. 
 
Den kommunale arbejdsgiver modtager 107,55 kr. i løntilskud.  
 

 
Budget 

2016 

Arbejdsgiverudgifter 2.740 

Arbejdsgiverindtægter (Løntilskud) -2.143 

I alt (i 1.000 kr.) 597 

5.96 Servicejob 

Servicejob er en udfaset ordning, hvor kommunen ansatte langtidsledige dagpengemodtagere over 48 
under ordinære løn- og ansættelsesvilkår med et årligt tilskud fra staten på max. 100.000 kr. Beløbet 
pristalsreguleres ikke, men gives, så længe kommunen har ansatte i denne ordning. 

Det er kun statsrefusionen der konteres på området. Udgifterne til løn konteres hvor ansættelsesforhol-
det vedrører.  
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6.53 Administration vedrørende jobcentre  

Budgettet vedrører kommunens rehabiliteringsteam. Det drejer sig om løn og andre administrative udgif-
ter. 

Rehabiliteringsteamet behandler borgernes sager helhedsorienteret, med henblik på at iværksætte ind-
satser, der kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om sager der vedrører jobaf-
klaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det er lovpligtigt at disse sager skal behand-
les i rehabiliteringsteamet, før der kan træffes en afgørelse. 

Overførselsudgifter 

Tabel 3C: Nettobudget (1000 kr.) – Overførselsudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 66 66 66 66 

5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv 1.579 1.401 1.401 1.401 

5.61 Kontanthjælp i  integrationsperioden 13.367 15.129 15.129 15.129 

5.71 Sygedagpenge 24.519 24.519 24.519 24.519 

5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 23.343 23.343 23.343 23.343 

5.75 Aktiv. kontant- og uddannelseshjælp 6.132 6.132 6.132 6.132 

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 35.800 35.345 35.345 35.345 

5.79  Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 77 - - - 

5.80 Revalidering 3.333 3.333 3.333 3.333 

5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 17.741 17.741 17.741 17.741 

5.82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 11.729 15.720 15.720 15.720 

5.90 Driftsudgifter- den kommunale beskæftigelsesindsats 13.035 13.035 13.035 13.035 

5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.207 4.207 4.207 4.207 

5.97 Seniorjob til personer over 55 år 1.058 1.098 1.098 1.098 

5.98 Beskæftigelsesordninger 4.004 4.004 4.004 4.004 

Budget i alt i 1.000 kr. 159.990 165.073 165.073 165.073 

3.45 Erhvervsgrunduddannelse 

Erhvervsgrunduddannelsen er toårig og gives til unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for 
umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikati-
oner, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, 
dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage 
til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

Staten yder refusion med 65 % af skoleydelser og 50 % på øvrige udgifter. 

Budgettet er uændret fra 2015 og der er afsat udgifter til 4 elever således: 

 
Budget 

2016 

Skole, uddannelse og tilskud 151 

Statsrefusion -86 

I alt (i 1.000 kr.) 66 
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5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familie-
sammenførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller 
danskuddannelsesloven. 

Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomheds-
praktik løntilskud mv. og danskuddannelse. 

Danskuddannelse er fra 1. januar 2014 opdelt i et ordinært danskuddannelsesforløb (modulopdelt dansk) 
til flygtninge og familiesammenførte og et forløb med arbejdsmarkedsrettet dansk(introdansk) til andre 
udlændinge, som eksempelvis udenlandske arbejdstagere, ægtefæller, udenlandske studerende og au-
pair-personer mv. 

Efter forløbet med introdansk, er det muligt at fortsætte med det modulopdelte danskforløb i optil 5 år. 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når 
integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i or-
dinær beskæftigelse. 

Integrationsprogram 
Årspersoner- antal 

sager 
Budget 

2016 

Beskæftigelsesrettede tilbud 41,8 3.094 

Mentorer 6,6 919,4 

Danskudd. - flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 50,5 7.279 

Danskuddannelse - andre udlændinge end flygtninge 13,5 1.130 

Tolkeudgifter - 1.738 

Grundtilskud (2.643 kr. pr. måned pr. integrationsborger) 140 -4.440 

Resultattilskud - kompetencegivende uddannelse 2 -98 

Resultattilskud - ordinær beskæftigelse 20 -977 

Resultattilskud - bestået danskprøve 17 -627 

Statsrefusion - -6.439 

I alt (i 1.000 kr.)  1.579 

 

5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram 

Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp, samt til enkeltsående udgifter til ek-
sempelvis etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifterne er om-
fattet af refusionsomlægningsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte ydel-
sesmodtager har været på offentlig forsørgelse. 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 118 helårspersoner skal modtage kontanthjælp med en 
gennemsnitlig kontanthjælpsydelse på 140 tusind kr.. Dertil lægges hjælp i særlige tilfælde, efter integra-
tionslovens kapitel 6. Dvs. enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning mv. 
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Kontanthjælp i integrationsperioden 
Budget 

2016 

Kontanthjælp i integrationsperioden 16.557 

Hjælp i særlige tilfælde (Integrationslovens kap. 6)  2.245  

Kontanthjælpsydelser – Brutto i alt 18.802 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -698 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -1.506 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -1.195 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -2.036 

Statsrefusion i alt -5.435 

I alt til kontanthjælp til integrationsborgere – netto (i 1.000 kr.) 13.367 

5.71 Sygedagpenge 

Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. Udgifterne er omfattet af refusi-
onsomlægningsreformen, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager 
har været på offentlig forsørgelse. 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 228 helårspersoner vil modtage sygedagpenge med en 
gennemsnitlig ydelse på 193 tusind kr.. 

Personer der ikke kan forlænges på sygedagpenge ud over 22 uger overgår til et særligt jobafklaringsfor-
løb med en reduceret ydelse, svarende til kontanthjælp. Budgettet til denne ydelse findes under 5.82 
Ressourceforløb. 

Sygedagpenge 
Budget 

2016 

Sygedagpenge 44.290 

Regresindtægter -205 

Sygedagpengeydelser i alt 44.085 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -5.775 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -8.575 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -3.737 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -1.478 

Refusioner i alt -19.565 

I alt til sygedagpenge – netto (i 1.000 kr.) 24.519 

5.73 Kontant og uddannelseshjælp 

Budgettet omhandler kontanthjælp og uddannelseshjælp til ikke-forsikrede ledige. 

Der skelnes i lovgivningen mellem de der er under 30 år, og de der er fyldt 30. Det gælder både i forhold 
til ret og pligt, samt i forhold til størrelsen af kontanthjælpsydelsen. Endvidere er kontanthjælp afskaffet 
for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Ydelsen til de unge under 
30 år er væsentligt lavere end kontanthjælpsydelsen for de der er over 30 år. For at tilskynde til opkvalifi-
cering og uddannelse ydes der et aktivitetstillæg til kontant- eller uddannelsesydelsen. Udover forsørgel-
sesydelsen kan der udbetales særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med særlig høje boligudgifter el-
ler særlig høje forsørgerbyrder. 

Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af hvor længe 
den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne vil fremover ikke 
længere være afhænge af hvorvidt den enkelte er i aktivt tilbud mv. Fra og med 2016 vil indtægter og 
udgifter heller ikke skulle registreres i forhold til om en kontant- eller uddannelseshjælpsmodtager er ak-
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tiveret eller ej. Det vil sige at udgifter og indtægter der tidligere blev registreret under aktiverede kontant 
og uddannelseshjælp 5.75 (se nedenfor), i 2016 skal registreres på 5.73.   

På grund af sommerens folketingsvalg er kontoplanen imidlertid ikke klar til at budgetterne endeligt kan 
registreres korrekt. Budgetbeløbende er dog beregnede efter de nye regler, hvilket fremgår af tabellen 
nedenfor. 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Budget 

2016 

Kontanthjælp  23.810  

Uddannelseshjælp  10.489  

Særlig støtte  2.586  

Løntilskud til ikke forsikrede ledige  1.195  

Kontant/uddannelseshjælp under for-revalidering 144 

Hjælp til førtidspensionister - uden ret til pension  650  

Tilbage og efterbetalinger -310 

Kontanthjælpsydelser i alt  38.563  

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -562 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -1.055 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -817 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -6.653 

Statsrefusioner i alt -9.088 

I alt til kontant- og uddannelseshjælp – netto (i 1.000 kr.) 29.475 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 308 helårspersoner vil modtage kontant eller uddannel-
seshjælp med en gennemsnitlig kontanthjælpsydelse på 187 tusind kr. og en gennemsnitlig uddannel-
seshjælpsydelse på 121 tusind kr. 

Kontanthjælpsmodtagere 2012 2013 2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal fuldtidspersoner 304 331 282 335 308 

Heraf fuldtidsaktiverede 97 109 92 143 121 

Kilde: Jobindsats + egne beregninger 

5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

Der registreres udelukkende afløbs- og tilbagebetalingsudgifter på denne funktion i 2016, hvor der – som 
følge af refusionsomlægningen - ikke længere skelnes mellem aktiverede og ikke aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere i konteringen af udgifter og indtægter.  

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

Budgettet vedrører udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen bidrager til finan-
sieringen med 20, 60, 70 eller 80 pct. af udgifterne. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsrefor-
men, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig 
forsørgelse. 
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A-dagpenge 
Budget 

2016 

Medfinansiering af Dagpengeydelser de første 4 uger på forsørgelse (20 %) 753 

Medfinansiering af Dagpengeydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (60 %) 9.350 

Medfinansiering af Dagpengeydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (70 %) 8.569 

Medfinansiering af Dagpengeydelser efter 52 uger på forsørgelse (80 %) 17.127 

Dagpenge kommunal medfinansiering i alt 35.800 

Med virkning fra 1. juli 2012 blev dagpengeperioden halveret fra 4 til 2 år (vedtaget 1. juli 2010). Perso-
ner som inden denne dato var påbegyndt en dagpengeperiode bevarede retten til A-dagpenge efter de 
gældende regler, dog højst sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttrædelse. Der er efterfølgende besluttet 
nye ydelser for udfaldstruede: 

 Særlig uddannelsesydelse 

 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

 Kontantydelse (besluttet i februar 2015) 

5.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

Budgettet vedrører beskæftigelsesrettede tilbud til modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, 
som eksempelvis løntilskud i virksomhedspraktik mv. Der ydes 50 % statsrefusion på området.  

5.80 Revalidering 

Budgettet vedrører udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, ar-
bejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmod-
nende og erhvervsintroducerende kurser, jobindslusningsprojekter, fleksjob på revalideringsinstitutioner, 
løntilskud. 

Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe 
den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse 

Revalidender 
Budget 

2016 

Revalideringsydelse  3.996  

Særlig støtte mv. til revalidender 95 

Tilskud til selvstændige revalidender 35 

Løntilskud vedrørende revalidender  100  

Revalideringsydelse i alt 4.225 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -12 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -38 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -57 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -785 

Statsrefusioner i alt -892 

I alt til revalidender – netto (i 1.000 kr.) 3.333 

5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 

Budgettet omhandler udgifter til løntilskud til personer med nedsat arbejdsevne, som er ansat i fleksjob. 
Hidtil har budgettet også omhandlet ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede, før første fleksjob og i 
mellem fleksjob. Området er omfattet af refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen, hvilket blandt 
andet betyder at Ledighedsydelsesindtægter og udgifter, fremover registreres under funktion 5.83. På 
grund af sommerens folketingsvalg er kontoplanen imidlertid ikke klar til at budgetterne endeligt kan regi-
streres korrekt. Budgetbeløbende er dog beregnede efter de nye regler, hvilket fremgår af de 2 tabeller 
nedenfor. 
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Fleksjob - løntilskud 
Budget 

2016 

Fleksjob løntilskud – fra før 1. juli 2014 21.107 

Fleksjob løntilskud – fra efter 1. juli 2014 5.300 

Tilskud til selvstændige fleksjob visiterede 906 

Fleksjob løntilskud – Brutto i alt 27.313 

Refusioner fra tilkendelser af fleksjob - før 1. juli 2014 -13.843 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -10 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -67 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -66 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -980 

Statsrefusioner i alt -14.966 

I alt til fleksjob og løntilskud – netto (i 1.000 kr.) 12.347 

 

Ledighedsydelse 
Budget 

2016 

Fleksjob ledighedsydelse – fra før 1. juli 2014 3.518 

Fleksjob ledighedsydelse – fra efter 1. juli 2014 2.849 

Fleksjob Ledighedsydelse – Brutto i alt 6.367 

Refusioner fra tilkendelser af fleksjob - før 1. juli 2014 -385 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -4 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -20 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -17 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -547 

Statsrefusioner i alt -973 

I alt til ledighedsydelse – netto (i 1.000 kr.) 5.393 

Det er imidlertid kun ydelsesudgifter der vedrører tilkendelser efter 1. juli 2014 der er omfattet af omlæg-
ningen, hvilket fremgår af budgetposterne i tabellerne Således var ordningen omfattet af en anden re-
form - fleks- og førtidspensionsreformen i 2013, der betød store ændringer i aflønningen i fleksjob. 

Arbejdsgivere skal med fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013, udelukkende betale overenskomst-
mæssig løn for det arbejde der bliver udført. Herefter supplerer kommunen, på baggrund af lønindtæg-
ten, op med et fleksløntilskud. Løntilskuddet kan højest udgøre 98 % af højeste A-dagpengesats og ud-
betales månedsvis bagud. 

Ved den tidligere ordning betalte kommunen typisk 1/3, 1/2 eller 2/3 dele af grundlønnen. Denne lønsup-
pleringsomlægning vil kun blive anvendt ved etablering / ansættelse af nye fleksjob.  

Fleksjob bevilges for en 5-årig periode, og når perioden udløber, skal der tages stilling til, om personen 
fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. For personer under 40 år vil en ny ansættelse i fleksjob også 
være af 5 års varighed, mens den nye ansættelse i fleksjob for personer over 40 år bliver varig. 

5.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet ar-
bejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannel-
se. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj 
grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Personer under 40 år kan 
få tilbudt flere ressourceforløb. Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et 
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ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. Alle – uanset alder – 
kan fortsat få tilkendt  

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, 
der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem 
en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for hvil-
ke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale 
tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs 

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som de-
res hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressour-
ceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person 
på kontanthjælp f.eks. får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontant-
hjælpsniveau på forsørgersats.  

Som noget nyt omfatter området nu også jobafklaringsforløb for de sygemeldte personer, der ved revur-
deringen af deres sygedagpenge sag efter 22 uger, ikke er blevet forlænget til denne ydelse (se afsnit 
5.71 Sygedagpenge). 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Budget 

2016 

Ressource- og jobafklaringsforløb ydelser 
         

12.860  

Beskæftigelsesrettede tilbud 
              

612  

Mentorudgifter 
           

1.513  

Ydelser og tilbud i alt 14.985 

Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -70 

Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -243 

Refusion af ydelser efter 27-52 uger på forsørgelse (30%) -265 

Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -2678 

Statsrefusioner i alt -3.256 

I alt til Ressource- og jobafklaring – netto (i 1.000 kr.) 11.729 

5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Budgettet vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget i kommunens eget beskæftigelses-
center, dagbeskæftigelsestilbuddet på fasanvej eller hos anden aktør. 

Udgifterne er refusionsberettigende indenfor 2 forskellige driftslofter. Det ene er det såkaldte ledigheds-
relaterede driftsloft. Dvs. udgifter til de beskæftigelsesrettede tilbud til modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge og kontanthjælp. Indenfor et rådighedsbeløb på 11.443 kr. pr. fuldtidsperson, refunderes 50 pro-
cent af udgifterne. Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor: 
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Udgifter til aktivering af: 
Budget i 2016 

(1.000 kr.) 
Fuldtidspersoner Pr. fuldtidsperson 

Dagpenge/Arbejdsmarkedsydelse 4.610 290 15,9 

Kontanthjælp/uddannelseshjælp 8.983 308 29,1 

Refusionsberettigede udgifter i alt 13.592 598 
 

 Rådighedsbeløb pr. fuldtidsperson (1.000 kr.) 11,443 

Driftsloft (11,443 x 598) 6.843 

 

Forbrug over driftsloft 6.749 

Ikke refusionsberettigede udgifter til vejled-
ning og opkvalificering 

1.169 

Refusion på området -3.421 

Udgifter til den ledighedsrelaterede be-
skæftigelsesrettede indsats i alt 

11.340 

Kontanthjælpsreformen fra 2014, samt beskæftigelsesreformen der indfases fra 2015 til 2017, betyder 
blandt andet også, at der er visse vejledning og opkvalificeringsudgifter der ikke længere gives refusion 
for. Det drejerg sig om vejledning og opkvalificering, der ikke er ordinær uddannelse eller et virksom-
hedsrettet tilbud for dagpengemodtagere, samt job/uddannelses-parate kontant og uddannelseshjælps-
modtagere. Det fremgår af tabellen at der er budgetteret med godt 1,1 mio. kr. ikke refusionsberettigede 
udgifter. 

Aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse refunderes med 50 
procent indenfor et rådighedsbeløb på 13.950 kr. pr. fuldtidsperson. Udgifter og indtægter kan sammen-
fattes som i tabellen nedenfor: 

Udgifter til aktivering af: 
Budget i 2016 

(1000 kr.) 
Fuldtidspersoner Pr. fuldtidsperson 

Sygedagpenge 1.732 228 7,6 

Ledighedsydelse 544 41 13,25 

Revalidender 1.114 29 38,41 

I alt 3.391 298 
 

Rådighedsbeløb pr. fuldtidsperson (1.000 kr.) 13,95 

Driftsloft (13,95x298) 4.157   
  
  Forbrug over driftsloft -766 

Refusion på området -1.696 

Samlet budget 1.696 

5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Området omfatter primært løntilskud af forskellig art og jobrotationsydelse, samt forskellige tilskud til 
hjælpemidler og personlig assistance til handicappede a-dagpengemodtagere i forbindelse tilbud og er-
hverv. Løntilskud er omfattet af refusionsomlægningen. 

 
Budget 

2016 

Personlig assistance og hjælpemidler mv. 241 

Løntilskud ved uddannelsesaftaler 480 

Løntilskud for forsikrede ledige i øvrigt 4.528 

Statsrefusion -1.043 

I alt (i 1.000 kr.) 4.207 
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5.97 Seniorjob til personer over 55 år 

Budgettet vedrører løn til personer over 55 år, som ønsker job i kommunen, og som er forsikrede ledige 
over 55 år, der også indbetaler til efterløn, og hvis dagpengeperiode er udløbet. Denne gruppe har krav 
på et arbejde i kommunen. I seniorjobbet udbetales overenskomstmæssig løn. Kommunen modtager et 
tilskud til lønnen. 

5.98 Beskæftigelsesordninger 

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddan-
nelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, løntilskud og lønudgifter ved ansættelse af kon-
tanthjælpsmodtagere i løntilskudsstillinger i kommunale virksomheder. 

 
Budget 

2016 

Løn ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere i 
kommunale virksomheder mv. 

271 

Udgifter til hjælpemidler ved studiestart 108 

Udgifter til vejledning og opkvalificering af 15-17 årige 75 

Solrød kommunes eget mentorkorps 1.600 

Mentor – ungeindsats 15-17 år (ungebasen) 1.700 

Øvrige Mentorudgifter/ eksterne mentorer  1.307 

Statsrefusion -1.057 

I alt (i 1.000 kr.) 4.004 
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Nøgletal 

Integrationsudgifter, netto – 
udgift i kr. pr. 18+ årige 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.60 Introduktionsprogram og 
integrationsforløb. 

141 34 25 49 39 

5.61 Kontanthjælp til udlændin-
ge omfattet af integrationspro-
grammet 

323 173 195 95 134 

Integrationsudgifter, netto – 
udgift i kr. pr. 18+ årige 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.60 Introduktionsprogram og 
integrationsforløb. 

52 21 39 52 43 

5.61 Kontanthjælp til udlændin-
ge omfattet af integrationspro-
grammet 

248 148 183 82 130 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.80 og 8.81 

 

Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.73 Kontanthjælp 1.311 1.183 2.471 2.582 2.508 

5.75 Aktiverede kontanthjælps-
modtagere 

777 583 1.200 919 1.111 

5.78 Dagpenge til forsikrede le-
dige 

2.545 2.447 3.013 3.105 3.171 

5.90 Udgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

1.243 581 911 778 852 

5.91 Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 

156 173 301 243 303 

5.95 Løntilskud til forsikrede le-
dige ansat i kommuner 

-6 18 29 28 30 

5.97 Seniorjob til 55+ årige 111 159 248 215 230 

5.98 Beskæftigelsesordninger  1.018 286 396 252 248 

5.80 Revalidering  183 147 262 152 225 

5.81 Løntilskud til personer i 
fleksjob 

1.088 1.218 1.961 1.252 1.716 

5.71 Sygedagpenge 2.464 2.045 2.291 1.973 2.159 
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Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.73 Kontanthjælp 1.135 1.233 2.252 2.484 2.329 

5.75 Aktiverede kontanthjælps-
modtagere 

729 561 1.264 933 1.150 

5.78 Dagpenge til forsikrede le-
dige 

3.114 2.358 2.924 3.007 3.120 

5.90 Udgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

884 605 877 786 893 

5.91 Beskæftigelsesindsats for 
forsikrede ledige 

185 240 367 290 354 

5.95 Løntilskud til forsikrede le-
dige ansat i kommuner 

44 30 58 55 54 

5.97 Seniorjob til 55+ årige 68 188 257 218 245 

5.98 Beskæftigelsesordninger  790 230 360 219 255 

5.80 Revalidering  169 158 294 175 271 

5.81 Løntilskud til personer i 
fleksjob 

1.115 1.240 1.970 1.291 1.741 

5.71 Sygedagpenge 1.616 1.780 2.055 1.733 1.913 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.10, 8.20 og 8.90 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering. 

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 

https://eco.kora.dk/Rapporter/8.%20%c3%98vrige%20sociale%20forhold/Filer/2015/Landkort/Sygedagpenge,%20budget%20(landsgrafik).mht
https://eco.kora.dk/Rapporter/8.%20%c3%98vrige%20sociale%20forhold/Filer/2015/Landkort/Sygedagpenge,%20budget%20(landsgrafik).mht
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Det kommunale redningsberedskab omfatter brandvæsen og det civile beredskab. Redningsberedskabet 
skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ekstreme vejrforhold, 
strømafbrydelse eller akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, på stranden, i søer og i vandløb. 

Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede 
og andre nødstedte, svarende til fem procent af kommunens indbyggertal. 

Derudover skal redningsberedskabet foretage eftersyn af brandfarlige virksomheder og særlige instituti-
oner i kommunen, udføre brandteknisk byggesagsbehandling, samt behandle sager i henhold til den øv-
rige lovgivning på området.  

Den praktiske del af redningsarbejdet i marken forestås på entreprise-basis af Falck A/S.  

Brandteknisk byggesagsbehandling og indsatsledelse udføres pt. af Greve brandvæsen. 

Beredskabsforbundet kan bistå Redningsberedskabet med et antal frivillige til særlige opgaver. Det loka-
le frivillige beredskab har p.t. ca. 25 medlemmer. Solrød Kommune stiller materiel, køretøjer, arbejdsbe-
klædning og lokaler til rådighed for det lokale frivillige beredskab. 

 På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Den risikobaserede dimensionering 

 Overordnede beredskabsplan 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

At sikre en hurtig og kompetent assistance til 
borgere, virksomheder og andre personer der 
opholder sig i Solrød Kommune samt til 
kommunens institutioner og ansatte i nødsi-
tuationer. 

 

Senest 1. januar 2016 etableres fællesberedskab mellem Stevns, 
Køge, Greve, Roskilde, Høje Tåstrup, Ishøj, Vallensbæk og Sol-
rød Kommuner. Det er målet at implementere det fælles bered-
skab i den nye struktur. 

At forbygge ulykker, tab og skader ved op-
lysningskampanger, kurser, øvelser og lig-
nende. 

 

Sikre at de lovpligtige øvelser på kommunale institutioner bliver 
afholdt samt at alle beredskabsplaner er opdateret.. 

Ny lovgivning 

Det fremgår af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2015, at de nuvæ-
rende 87 kommunale beredskabsenheder skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkom-
munale enheder senest 1. januar 2016. Solrød Kommune samarbejder med kommunerne Stevns, Køge, 
Greve, Roskilde, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk om etablering af fælles beredskab. 
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Nye initiativer 

Der er ingen nye initiativer på området. 

Budget 2016-2019 

Samlet budgetforslag 

I nedenstående tabeller fremgår det samlede budget 2016-2019 på dette politikområde. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

7. Beredskab 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 3.113 3.113 3.113 3.113 

2. Fremskrivning til 16-priser 31 31 31 31 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 3.145 3.145 3.145 3.145 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -587 -587 -587 -587 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 2.558 2.558 2.558 2.558 

Det er aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at de kommunale beredskaber omdannes til 
fælleskommunale beredskabsenheder.  

Solrød indgår i det nye Østsjællands Beredskab, hvor det er aftalt, at kommunerne træder ind i det nye 
selskab med deres nuværende budget fratrukket de besparelser, der er fastsat i aftalen mellem regerin-
gen og KL. Det betyder også, at kommunerne hver i sær skal reducere deres udgiftsniveau svarende til 
disse besparelser, så de, når de træder ind i det nye beredskab ikke har flere udgifter end det budget, de 
tager med. Solrød skal reducere med 503.000 kr. i 2015 og yderligere 84.000 kr. i 2016, i alt 587.000 kr. 

Budget 2016-2019 

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016  2017 2018  2019 

0.95 Redningsberedskab 2.558 2.558 2.558 2.558 

I alt 2.558 2.558 2.558 2.558 

Budgettallene i tabel 2 er forklaret uddybende nedenfor. 
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0.95 Redningsberedskab 

Fra januar 2016 vil beredskabsopgaven blive varetaget af Østsjællands Beredskab, som dækker Roskil-
de, Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød Kommune. Det er aftalt, at kommu-
nerne træder ind i det nye selskab med deres nuværende budget fratrukket de besparelser, der er fast-
sat i aftalen mellem regeringen og KL. Det betyder for Solrød Kommune en reduktion i budgettet på 
587.000 kr. 

Det forventes, at Solrød Kommunes udgifter til det fællesbredskab kan holdes inden for de den reduce-
rede økonomiske ramme.  

Budgettet udarbejdes efter den generelle pris- og lønfremskrivning, kontrakter med entreprenører samt 
eventuelle politiske beslutninger. 

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder her-
om 

Beredskabsplan 2010-2014 for Solrød Kommune er senest behandlet af byrådet den 21. juni 2010. I regi 
af Østsjællands Beredskab skal der udarbejdes en ny fælles Beredskabsplan. 

Fælles formål  

Udgifter og indtægter som ikke objektivt kan fordeles på forebyggelse og afhjælpende indsats. El, decen-
tral bygningsvedligeholdelse, administration, herunder telefon, forplejning, tidsskrifter m.v. samt tilskud til 
Solrød Frivillige Redningsberedskab.  

Forebyggelse 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, 
ejendom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærds-
rettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betaling for eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt 
brandteknisk byggesagsbehandling. 

Afhjælpende indsats 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader 
på person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, ma-
teriel, uddannelse og enterprisekontrakter. 

Den afhjælpende indsats i Solrød Kommune vil fra januar 2016 blive varetaget af Østsjællands Bered-
skab. 
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Aktivitetstal 

Tabel 3: Antal gennemførte brandsyn 

 2011 2012 2013 2014 

Antal gennemførte brandsyn 82 84 75 61 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

 
Tabel 4: Antal udrykninger 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal udrykninger 111 95 87 64 94 64 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

 
Der blev i 2014 kørt 61 udrykninger fra station Solrød til alarmer i Solrød kommune hvor af:  
 

Alarm type Antal 

Blinde / falske alarmer 17 

Brandslukning 32 

Redning (færdselsuheld m.v.) 8 

Miljøuheld 7 

Kilde: Solrød Kommunes regnskab 2014 

Nøgletal 

Redningsberedskab - udgift i 
kr. pr. indbygger 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Redningsberedskab 131 207 218 223 225 

Redningsberedskab - udgift i 
kr. pr. indbygger 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Redningsberedskab 145 208 218 221 226 

Kilde: ECO Nøgletal tabel 9.30 samt 9.31 
 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering. 

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Dagtilbudsområdet omfatter pasningsmuligheder for 0–6 årige børn. Fra 1. januar 2016 er der følgende 
kapacitet på området: 

 165 dagplejepladser fordelt på 50 dagplejere, samt 18 faste gæstedagplejepladser og 10 pladser til 
børn med særlige behov.  252 vuggestuepladser, fordelt på 2 vuggestuer og 5 integrerede instituti-
oner. 

  692 børnehavepladser, fordelt på 7 børnehaver og 5 integrerede institutioner. 
 

Alternativ til de kommunale dagtilbud: 

 8 private dagplejepladser 

 20 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser i privat institution. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Alle medarbejdere i vores 0-6 års institutioner 
skal i årene 2014-2017 uddannes i LP, der er 
en pædagogisk analyse model. Resultaterne 
baserer sig på forskning i forståelse af læ-
ringsmiljøets betydning for børn og unges 
trivsel, udvikling og læring. 
 

 Alle medarbejdere skal deltage i 3 uddannelsesaftener 
hvert efterår, og temadage tilknyttet uddannelsen. 

 Alle medarbejdere skal ud over uddannelsesaftenerne 
arbejde aktivt i LP grupper ude i de enkelte institutioner 

 Alle LP grupper skal samarbejde med en vejleder, ansat 
i BUR. 

 

Alle dagtilbud skal arbejde med at styrke 
børns sproglige kompetencer via mere struk-
tureret sprogstimulering. Det er særligt disse 
tre sprogindsatser der er i fokus: 

 Dialogisk læsning 

 Tematisk sprogarbejde 

 Samtaler i hverdagen 
Til alle sprogindsatser anvendes understøt-
tende sprogstrategier. 

 

 Alle institutioner arbejder systematisk med dialogisk 
læsning i hverdagen. Sprogtræning indgår i temaer og 
projekter hen over året 

 Samtaler i hverdagen understøttes af åbne spørgsmål 
og fysiske konkreter. Til alle sprogindsatser anvendes 
understøttende sprogstrategier. 

Alle dagtilbud skal arbejde ud fra et større fo-
kus på drengepædagogik med henblik på at 
styrke drengenes udvikling i forhold til trivsel 
og den kommende skolestart. 

 

Strategien for arbejdet med drengepædagogik skal indgå i institu-
tionernes pædagogiske læreplaner. 

Den organisatoriske struktur på dagtilbuds-
området skal løbende ændres hen imod me-
re bæredygtige enheder - såvel ledelses-
mæssigt som pædagogisk og økonomisk. 

 

Alle daginstitutioner i Solrød Kommune etableres løbende som 
fleksible integrerede institutioner for 0-6 årige børn. 
Helhedsplanen for dagtilbud er en del af dette arbejde. 

Serviceniveau 

Personalenormering 
Personalenormeringen fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner): 

Antal børn (årspladser) x ugentlig åbningstid / belastningsgrad = ugentlige personaletimer 

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningspronogsen forventede antal børn  og den 
forventede efterspørgsel. Personalenormeringen reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn 
hen over årets 12 måneder.  
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Belastningsgraden er politisk fastsat og udtrykker antal børn pr. voksenløntime i åbningstiden. Belast-
ningsgraden er 5,02 i vuggestuer, 10,02 i børnehaver og 8,33 i Naturbørnehaven. Normeringen inklude-
rer daginstitutionsledelse.  

Vikarer 
Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimetimer til dækning af vikarforbrug 
ved sygdom, kurser, ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 %, på grund af de særlige fysiske ram-
mer. 

Økonomistyringsmodel 
Modellen indebærer, at børnehaver og integrerede institutioner får fastlagt et årspladsantal, som budget-
tet fastsættes efter. 

Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, i forhold til det faktisk antal indskrevne børn 
over årets 12 måneder, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, 
der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetals variable budget). 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind i spidsbelastningen i januar 
til og med marts måned for at tage presset fra evt. ventelister. Pr. 1. april overgår de børn, som skal star-
te i skole til august fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at overgå til 
SFO på privatskole fra børnehave til 1. august. 

Normering i dagplejen 
Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. For senio-
rer og personer i støttejobs kan der indgås 3-børns kontrakter. 

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at 
placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. En dagplejer, der ikke har 4 
faste børn indskrevet kan være gæstedagplejer på de resterende pladser, og modtager for dette lokalt 
aftalt funktionsløn. Dagplejen har 18 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af at de ikke rækker, pla-
ceres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært indenfor barnets legestuegruppe.   

Normering i dagplejen 
I 2015 er normeringen fastsat til 165 børnepladser, og 50 dagplejere. 

Tilsynsførende i dagplejen 
Der tildeles 2,02 ugentlige timer pr. dagplejer, dog minimums et timetal på 128 timer. Dvs. at der med 50 
dagplejere, tildeles et timetal på 128 timer.  

Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende. Dog er der afsat vikarmidler til ledelse. 

Nuværende åbningstid 
- Dagpleje, 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskellig åbnings- og 

lukketid. 
- Vuggestuer og børnehaver 51 timer pr. uge.  
- Naturbørnehaven, 51 timer pr. uge. 
- Lukkedage: 

o de 3 dage før påske 
o fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
o grundlovsdag 
o 24. december til 1. januar (begge dage inkl.) 
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Udviklingen i børnetallet 

Budgettet på området lægges på grundlag af det i befolkningsprognosen beregnede børnetal. Der tages 
desuden hensyn til den senest observerede nettotilflytning og den forventede udvikling mellem årene. 
Prognosen ses i tabellen nedenfor. 

Børnetalsprognose 

Antal 0-2 årige pr. medio året 2015 2016 2017 2018 2019 

Havdrup – 0 årige 33 47 47 46 46 

Havdrup – 1 årige 40 36 49 49 48 

Havdrup – 2 årige 37 42 38 51 50 

I alt 0-2 årige, Havdrup 110 124 134 146 144 

Strandområde – 0 årige 148 155 164 164 166 

Strandområde – 1 årige 156 159 166 173 174 

Strandområde – 2 årige 187 166 169 173 181 

I alt 0-2 årige, Strandområde 491 480 500 510 521 

I alt 0-2 årige, kommunen 601 604 634 656 665 

0 – 2 årige børn 
Fra 2016 til 2019 forventes børnetallet i Havdrup at stige med 20 børn, medens børnetallet i Strandom-
rådet vil stige med 41 børn i samme periode. 

For aldersgruppen antages det, at 74 % af børnene skal passes i et dagtilbud. Dette tal kaldes efter-
spørgselsprocenten, og den er baseret på erfaringstal fra første halvår af 2015. Efterspørgselsprocenten 
er lavere for 0-årsalderen, men stiger efterhånden som børnene bliver ældre.  

Pasningen af børnene sker i vuggestuer og dagplejen. Behovet for pladser i dagplejen opgøres som et 
antal netto pladser, hvor der kan visiteres børn ind. Derudover tillægges der et antal pladser, som skal 
dække følgende behov: 

- 18 gæstedagpleje pladser 
- 10 pladser til børn med særlige vilkår, hvor 1 barn tæller for 2 børn hos dagplejeren. 

Når alle gæstepladser og særlige pladser tillægges nettobehovet, fremkommer bruttobehovet for dagple-
jepladser, som er grundlaget for budgettet. 

Kapacitet – fysiske pladser fordelt på institutioner i Strandområdet 

Kapacitet – Vuggestuepladser 2015 2016 2017 2018 2019 

Spiren 44 44 44 44 44 

Poppelbo 48 48 48 48 48 

Parkbo 24 24 24 24 24 

Bølgen 36 36 36 36 36 

Birkebo 24 24 24 24 24 

Tryllehytten 36 36 36 36 36 

Krudthuset (privat) 20 20 20 20 20 

Dagplejepladser, kommunal 109 109 109 109 109 

Dagplejepladser, privat 8 8 8 8 8 

Dagplejepladser, i alt 349 349 349 349 349 

 



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 8. Dagtilbud 
 
 

 

112 

Kapacitet – fysiske pladser fordelt på institutioner i Havdrup 

Kapacitet med spids 2015 2016 2017 2018 2019 

Regnbuen 40 40 40 40 40 

Dagplejen, kommunal 56 56 56 56 56 

Total 96 96 96 96 96 

Børnetalsprognose 

Antal 3-5 årige pr. medio året 2015 2016 2017 2018 2019 

Havdrup – 3 årige 53 39 44 40 52 

Havdrup – 4 årige 55 54 41 45 42 

Havdrup – 5 årige 69 56 56 42 46 

I alt 3-5 årige, Havdrup 177 149 141 128 141 

Strandområde – 3 årige 184 196 176 177 179 

Strandområde – 4 årige 216 192 204 182 183 

Strandområde – 5 årige 220 222 200 210 187 

I alt 3-5 årige, Strandområde 620 610 580 569 549 

I alt 3-5 årige, kommunen 797 759 721 696 689 

3 – 5 årige børn 
Der er faldende børnetal fra 2016 til 2019 i både Havdrup og Strandområdet. I Havdrup falder børnetallet 
med 9 i perioden og i strandområdet falder det med 61. Det samlede fald er altså på 70 børn i 3-5 års al-
deren i perioden 2016 til 2019. 

Der er et forskelligt pasningsbehov i de forskellige årgange. De 5-årige børn, der bliver 6 år i løbet af året 
begynder i SFO 1. april. Det giver et andet gennemsnitligt årligt pasningsbehov end for de 3 og 4 årige. 
For aldersgruppen antages, at 80 % af børnene i Havdrup og 99 % i Strandområdet skal passes i et dag-
tilbud. Pasningsprocenten er beregnet ud fra kendskab til antal indskrevne børn i 2015 samt erfaring fra 
tidligere år. 

En opgørelse over den maksimale kapacitet i børnehaven i Strandområdet ses nedenunder. 

Kapacitet – fysiske pladser fordelt på institutioner i Strandområdet 

Kapacitet med spids Norm Max 2015 2016 2017 2018 2019 

Parkbo 60 88 88 88 88 88 88 

Poppelbo 60 64 64 64 64 64 64 

Birkebo 44 48 48 48 48 48 48 

Bølgen 66 66 66 66 66 66 66 

Mosebo 40 46 46 46 46 46 46 

Egebo 44 46 46 46 46 46 46 

Naturbørnehaven 40 40 40 40 40 40 40 

Pilebo 40 46 46 46 46 46 46 

Nøddebo 61 68 68 68 68 68 68 

Tryllehytten 100 110 110 110 110 110 110 

Krudthuset (privat) 35 35 35 35 35 35 35 

Total 590 657 657 657 657 657 657 
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Kapacitet – fysiske pladser fordelt på institutioner i Havdrup 

Kapacitet med spids Norm Max 2015 2016 2017 2018 2019 

Skovhuset 95 129 129 129 129 129 129 

Lindebo 42 48 48 48 48 48 48 

Total 137 177 177 177 177 177 177 

Demografipulje 
Prognosen for udviklingen i børnetallet bruges til beregning af antal årspladser, som svarer til et forventet 
antal indskrevne børn i gennemsnit, set hen over kalenderåret.  

Årspladser prognose 

Forventet antal årspladser 2016 2017 2018 2019 

Dagpleje (netto) 165 184 198 203 

Vuggestuer 252 252 252 252 

Børnehaver 692 667 654 663 

Demografipuljerne er udregnet på baggrund af ændringen i antal af årspladser i forhold til prognosen for 
2016. 2016’s børnetal er lagt ind som budgettet i de enkelte institutioner, hvorefter ændringen er bereg-
net i forhold til 2016 og ganget med nettoprisen pr. årsplads (eks. forældrebetalingsandelen fratrukket 
friplads og søskenderabat).  

Dette giver følgende demografipulje. 

Demografi puljer 2016-2019 

(i 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 

0-2 årige 0 1.606 2.729 3.150 

3-5 årige 0 -991 -1.565 -1.151 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

S103-01A Besparelse på kursuspulje i dagplejen med 5 % -22 -22 -22 -22 

S103-06 Pasning af egne børn -390 -390 -390 -390 

S104-01B Reduktion på Skole og Dagtilbuds kursuspulje -8 -8 -8 -8 

I103-01 
Fra Institution til skole - den bedste rejse fra 0 år til 3. 
klasse 

-291 -291 -291 -291 

Nye initiativer, i alt -711 -711 -711 -711 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 
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Budget 

Samlet budgetforslag 
Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

8. Dagtilbud 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 88.040 89.666 90.859 90.859 

2. Fremskrivning til 16-priser 2.421 2.460 2.488 2.488 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 90.462 92.125 93.347 93.347 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.190 1.190 1.190 1.190 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -5.508 -6.510 -7.139 -6.269 

6. Nye initiativer -711 -711 -711 -711 

Budget 2016-2019 85.433 86.096 86.688 87.558 

Budget 2016-2019 
Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget - serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.10 Fælles formål 7.737 7.739 7.742 7.747 

5.11 Dagpleje 16.018 17.644 18.777 19.198 

5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 57.416 56.450 55.906 56.350 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 156 156 156 156 

5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritids-
hjem, private klubber og puljeordninger 

4.107 4.107 4.107 4.107 

Budget i alt i 1.000 kr. 85.433 86.096 86.688 87.558 
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5.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres fælles udgifter vedr. hele dagtilbudsområdet, herunder udgifter til søsken-
detilskud, tilskud til privat pasning samt betaling til og fra kommunen i forhold til børn i og fra andre kom-
muner.  

Note Områder 
Budget 

2016 

A Støttepersonale 4.463 

B Sprogstimulering 378 

C Søskendetilskud, Daginstitutioner 2.346 

D Tilskud til forældre (§80) 543 

E Pædagogisk konsulent 334 

F Daginstitutioner, mellemkommunale betalinger -2.130 

G PAU elever 985 

H Ejendomscenteret 818 

I alt (i 1.000 kr.) 7.737 

A. Støttepersonale 
Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. Væksthuset er et fore-
byggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og forandring, så børn og unge i 
højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø 

3 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, SFO og Klub med henblik på at 
yde en tidlig inkluderende indsats. 

Fra medio 2015 ansat 2 støtte/ ressourcepædagoger til generelt at styrke den pædagogiske indsats i 
daginstitutionerne i henhold til centrale udmeldinger og finansiering. 

B. Sprogstimulering 
Kommunen har ansat en sprogpædagog, som støtter og vejleder institutionerne med sprogarbejdet i for-
hold til tosprogede børn. 

C. Søskendetilskud.  
Der ydes rabat i forældrebetalingen til familier der har mere end et barn i dagtilbud, i skolefritidsordning 
eller privat pasning med tilskud. Forældre skal selv betale den dyreste plads og modtager tilskud på 50% 
af øvrige anvendte pladser. Søskende tilskuddet budgetteres i forhold til den faktiske andel pr. 1. halvår 
2015. 

D. Tilskud til forældre 
Dette tilbud giver forældre mulighed for - som alternativ til de kommunale dagtilbud -at få et økonomisk 
tilskud til brug for en privat pasningsordning, som man selv sørger for. Jf. Handlekatalog 2016-2019 er 
tilskud til pasning af egne børn afskaffet med virkning fra 1. januar 2016. 

E. Pædagogisk Konsulent  
Der er ansat en pædagogisk konsulent, der vejleder pædagogisk i alle dagtilbud og fører tilsyn. Konsu-
lenten er ansat i Skole og Dagtilbuds afdelingen på Rådhuset. 

F. Mellemkommunale betalinger 
Forældre har ret til at vælge dagtilbud i anden kommune end opholdskommunen, og ret til at bevare 
plads i dagtilbud, selvom de flytter til ny kommune.  
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PAU elever  
Der er afsat en budgetpulje til praktikløn til PAU (Pædagogiske Assistent Uddannelse). Fordelingen af 
antallet af PAU-elever er centralt bestemt.  Der er også afsat en lønpulje til pædagogstuderende, der 
kompenserer daginstitutionerne for 50 % af lønudgiften til den lønnede pædagogstuderende. 

H. Ejendomscenteret 
Her er afsat løn til ejendomscenterets medarbejdere under daginstitutionsområdet. 

5.11 Dagpleje 
Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt 
efter fastsatte kriterier. 

Målsætningen for dagplejen er med dagplejens særlige karakteristika, at udgøre et lærings- og udvik-
lingssted for børn eventuelt kombineret med et arbejdsrelateret pasningsbehov.  

Forældre kan vælge betalingsfrihed pr. dag ved dagplejerens fravær, hvis de ikke bruger gæstepleje. 
Pengene udbetales når de ikke har brugt gæstepleje 5 arbejdsdage i alt. Betalingsfriheden udgør 1/30 
pr. dag af den månedlige forældrebetalingstakst. Der gives kun betalingsfrihed for arbejdsdage. Beløbet 
pr. dag i 2016 udgør 99,48 kr.  

Note Områder 
Budget 

2016 

A Administration og supervision mv. 2.452 

B Løn til dagplejere 17.211 

C Forældrebetaling, dagpleje -5.153 

D Faste udgifter 795 

E Økonomiske og pædagogiske fripladser 713 

I alt (i 1.000 kr.) 16.018 

A. Administration og supervision af dagplejen (tilsynsførende) 
Der er afsat budget svarende til 128 pædagogtimer om ugen. 

B. Løn til dagplejere. 
Der er afsat lønbudget til 50 dagplejere. 

C. Forældrebetaling 
Forældrebetalingsbudgettet er beregnet på baggrund af 165 helårspladser.. 

D. Faste udgifter, centralt styrede 
Udgiften til rengøring, forsikring, lederløn samt arbejdsskadeforsikring..  

E. Fripladstilskud.  
Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen. Ved en husstandsindtægt 
under 164.101 kr. pr. år bortfalder forældrebetalingen, og ved en husstandsindtægt over 509.700 kr. kan 
der ikke gives tilskud. 

Sociale pædagogiske fripladser kan ydes til del eller delvis betaling af forældrebetalingen, når et barn 
med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har op-
hold i et dagtilbud samt i enkelttilfælde, hvor ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af socia-
le eller pædagogiske grunde, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbli-
ven i dagtilbuddet. 

Såvel fripladstilskud som socialpædagogiske fripladser budgetteres i forhold til, hvor stor en andel af de 
samlede forældrebetalinger disse udgjorde i 1. halvår 2015. 
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5.14 Daginstitutioner  
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutio-
ner etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. 

Vuggestuer er et tilbud til børn i alderen 0-2 år. Der er budgetlagt med 40 børn i Regnbuen og 44 børn i 
Spiren vuggestue. 

Børnehaver er et tilbud til børn i 3 – 6 års alderen. Der er 7 børnehaver.  

Øvrige vuggestue og børnehavepladser findes i de integrerede institutioner for børn i 0 – 6 års alderen 
som der er 5 af. 

Følgende institutioner har fælles ledelse og drives som 1 institution med fælles økonomi: 

- Mosebo og Pilebo 
- Egebo og Naturbørnehaven 
- Havdrupdistrikt med institutionerne: Lindebo, Skovhuset og Regnbuen (vg) 

 

Institution 
Budget 

2016 

Birkebo 5.647 

Bølgen 8.056 

Egebo/Natur 5.908 

Havdrup distrikt 13.099 

Mosebo/Pilebo 4.697 

Nøddebo 3.415 

Parkbo 6.242 

Poppelbo 8.948 

Spiren 4.763 

Tryllehytten 10.031 

I alt (i 1.000 kr.) 70.806 

 
Udover institutionernes budget er der forældrebetaling, fripladser, centralt styrede områder mv. Fordelin-
gen af budgettet fremgår af tabellen nedenfor: 

Note Områder 
Budget 

2016 

A Puljer 294 

B Forældrebetaling inkl. Frokost -28.399 

C Økonomiske og pædagogiske fripladser 3.549 

D Faste udgifter og centralt styrede områder 11.166 

I alt (i 1.000 kr.) -13.390 

A. puljer 
Der er her afsat budgetpulje til uddannelse, festtilskud og hærværksudbedring, samt demografi og års-
pladspulje. 
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B. Forældrebetaling 
Budgettet for forældrebetaling er beregnet på baggrund af en forventning om 692 helårspladser i børne-
haverne og 252 helårspladser i vuggestuerne. Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder. (juli må-
ned friholdes). 

C. Fripladstilskud.  
Ydes til hel eller delvis betaling af forældrenes andel af driftsudgifterne i daginstitutioner og dagplejen. 
Tilskuddet gradueres i forhold til husstandens indtægter. Ved indtægter under 164.101 kr. pr. år skal der 
ikke betales forældrebetaling og ved indtægter over 509.700 kr. skal der betales fuld forældrebetaling. 

Sociale pædagogiske fripladser ydes til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen, når et barn med 
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i 
et dagtilbud samt i enkelttilfælde, hvor ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dag-
tilbuddet. 

Såvel fripladstilskud som socialpædagogiske fripladser budgetteres i forhold til, hvor stor en andel af de 
samlede forældrebetalinger disse udgjorde i 1. halvår 2015. Det bemærkes at den budgetterede udgift 
også medregner fripladstilskud til den 100 procent forældrefinansierede frokostordning. 

D. Faste udgifter, centralt styrede 
Til rengøring, forsikring, lederløn samt arbejdsskadeforsikring. 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud 
Børn og Unge Rådgivning har en minigruppe, som er et tilbud der tilgodeser det enkelte barns behov for 
støtte og udvikling. Der er afsat 156 t.kr. til køb af legetøj og bøger, samt kørsel af minigruppen.  

5.19 Tilskud til privatinstitutioner 
Der forventes 35 børnehavehelårspladser, 20 vuggestuehelårspladser som får betaling til tilskud til pri-
vatinstitutioner. 
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Aktivitetstal 

Årspladser 

 2014 2015 2016 

Dagplejen 236 228 165 

Vuggestuer 0-2 årige 252 252 252 

Børnehaver 3-6 årige 713 713 692 

Takst pr. måned for plads i forskellige dagtilbud 
Forældrebetalingen er fordelt på 11 måneder. Juli måned er betalingsfri måned. 

Dagtilbud 2013
1
 2014

2
 2015 2016 

Dagpleje 2.862 3.013 2.796 2.987 

Vuggestue 2.943 3.022 3.167 3.169 

Børnehave, heltid 1.603 1.650 1.670 1.677 

Børnehave, halvtid 801 825 835 839 

Naturbørnehave 1.603 1.650 1.670 1.677 

Frokost i alle institutioner 697 672 686 687 

Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2016 

Institution/alder 
Med moms 

pr. år 

Uden 
moms

3
 pr. 

år 

Med moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Med moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Dagpleje(0-2 år) 131.312 130.136 10.943 10.845 11.937 11.831 

Vuggestue(0-2 år) 139.426 137.885 11.619 11.490 12.675 12.535 

Vægtet Gennem-
snit 0-2 år 

135.369 134.011 11.281 11.168 12.306 12.183 

Børnehave (3-6 år) 73.809 73.032 6.151 6.086 6.710 6.639 

Frokost i daginsti-
tutioner 

7.557 7.007 630 584 687 637 

Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2016 

Institution/alder 
Med moms 

pr. år 
Uden moms 

pr. år 

Med moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Med moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Dagpleje(0-2 år) 98.484 97.602 8.207 8.134 8.953 8.873 

Vuggestue(0-2 år) 104.569 103.414 8.714 8.616 9.506 9.401 

Vægtet Gennem-
snit 0-2 år 

101.527 100.508 8.461 8.375 9.230 9.137 

Børnehave (3-6 år) 55.357 54.774 4.613 4.565 5.032 4.979 

                                                      

 

1
 inkl. afskaffelse af to sommerferielukkeuger 

2
 Inkl. tilskud til pædagogstuderende i daginstitutioner 

3
 Det er ikke alle udgifter, der er momsbelagte, derfor udgør momsen ikke 25% 
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Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2016 

Område Tilskud pr. år 
Tilskud pr. måned 

i 12 måneder 

Driftstilskud 0-2 år 98.487 8.207 

Driftstilskud 3-6 år 52.627 4.386 

Bygningstilskud 0-2 år 5.405 450 

Bygningstilskud 3-6 år 2.271 189 

Adm. tilskud 0-2 år 2.787 232 

Adm. tilskud 3-6 år 1.484 124 

Tilskud til privat dagpleje (§80) 

Aldersgrupper 
Nettodriftsudgift 

pr. barn pr. år 
Nettodriftsudgift pr. 
måned i 12 måneder 

Tilskud pr. år (75 
pct. af nettodrifts-

udgiften) 

Tilskud pr. måned 
(75 pct. af netto-
driftsudgiften) 

0-2 år 101.527 8.461 76.145 6.345 

 3-5 år 55.357 4.613 41.518 3.460 

Nøgletal 

Børnepasning i alt 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Pasning i alt 68.288 71.000 66.812 74.722 69.833 

Børnepasning i alt 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Pasning i alt 66.420 73.416 68.707 76.446 72.063 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 5.10 & 5.11 

Formålet med ECO Nøgletal er at danne grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan 
ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften af andre kommuners 
udgifter på området, ligesom nøgletal ikke kan belyse kvaliteten i kommunens service. 
Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering. 

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. 

 Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogi-
ske servicecenter, SFO og SFO2 (klub). 

 Ungdomsskolen med 10. klasses center, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomssko-
le og ungebasen. 

 Børn og Unge Rådgivningen med indsatser, vejledning og støtte fra PPR, Væksthuset, Sund-
hedstjenesten og Familieafsnittet. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige, de kan. 

Fagligheden i de enkelte fag er stærk og udvikles løbende. Sko-
lens pædagogiske personale arbejder kontinuerligt, målrettet og 
struktureret med fagenes indhold og mål. Arbejdet med de enkel-
te fag har fokus på de kompetencer og færdigheder, eleverne 
skal tilegne sig i faget. 
  
Fagligheden i projektarbejde, tværfaglig undervisning og temaba-
seret undervisning er høj i Solrød Kommune. Gennem problem-
orienteret og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet udvikles 
elevernes kompetencer til at arbejde projektorienteret, innovativt 
og kreativt. Denne arbejdsform styrkes, særligt i linjerne i udsko-
lingen. 

Folkeskolen skal mindske betydningen af so-
cial baggrund i forhold til faglige resultater. 

Evaluering indgår som en naturlig del af samarbejdet på alle ni-
veauer i skolen og med eksterne samarbejdsparter. Evaluerings-
kulturen sikrer, at kommunikation og dialog i samarbejdet om-
kring børnenes faglige, sociale og emotionelle udvikling baserer 
sig på systematisk indsamlet og organiseret viden. 
  
Udvikling af inkluderende læringsmiljøer er fundamentet for kultu-
ren på skolen. Klasser, hold eller grupper er de forpligtende fæl-
lesskaber, hvor børnenes evne til at håndtere en kompleks hver-
dag udfordres og stimuleres. 

 

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styr-
kes, blandt andet gennem respekt for profes-
sionel viden og praksis. 

Der er et godt læringsmiljø i skolen, hvor alle børn trives. De fag-
lige og sociale udfordringer børnene møder er tilpasset deres ud-
vikling, evner og måde at lære på. Gennem en mangfoldig og be-
vidst anvendelse af undervisningsmetoder og aktiviteter skabes 
læringsfremmende miljøer for alle med plads til individuelle hen-
syn. 
  
Skolens bygninger og udearealer udgør en fleksibel ramme, som 
inspirerer til variation i det pædagogiske arbejde for såvel det 
pædagogiske personale som skolens elever. Der er en naturlig 
indbyrdes placering af skolens rum, som sikrer overskuelighed og 
sammenhæng i den enkeltes skoledag. De fysiske rammer på 
skolerne er præget af bæredygtighed med hensyn til byggemate-
rialer, energitiltag og et godt indeklima. 

 

Ungdomsskoleområdets overordnede mål er, 
at:  

 Børn og unges evne til læring skal 
fremmes 

 Børn og unges sociale kompetencer skal 
fremmes 

 Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde 
skal fremmes 

Ungdomsskolen tilbyder et bredt spektrum af faglig undervisning 
og andre aktiviteter, således at børns og unges evne til læring 
fremmes og deres sociale kompetencer styrkes 
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Erhvervsklassernes formål er at give elever, 
som er skoletrætte, en mulighed for at blive 
fastholdt i et kombineret skole og praktikud-
dannelsesforløb, der kan være med til at sik-
re, at de senere har mulighed for at gennem-
føre en ungdomsuddannelse med afsæt i 
eud-grund-forløb, mesterlære eller et kom-
munalt EGU-forløb. 

 

Der tilrettelægges en undervisning, der medtænker elevernes al-
sidige personlige udvikling. Undervisningen veksler mellem prak-
tik og fag-faglige forløb 2 x 2 dage om ugen og tværfaglige pro-
jektforløb en gang om ugen. 

Junior (SFO2) - og ungdomsklubberne skal:  

 Være med til at socialisere, demokratise-
re, kvalificere og integrere børn og unge 
i samfundslivet. 

 Være et åbent fritidstilbud til alle børn og 
unge i Solrød Kommune, samtidig med 
at de skal igangsætte forebyggende so-
cialpædagogiske initiativer 

 

Junior (SFO2) – og ungdomsklubberne udfører en bred vifte af 
forskellige fritidsaktiviteter og særlige socialpædagogiske tiltag.  
Der er fokus på at vedligeholde og udvikle forskellige læringsrum 
og læringsmetoder i juniorklubberne til fremme af medlemmernes 
socialisering og integration. 

10Solrød skal tilbyde et særligt attraktivt 
ungdomspædagogisk miljø for unge, der efter 
grundskolen har behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg 
for at kunne gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. 

10Solrød skal have fokus på det faglige arbejde og vise nærvær, 
anerkendelse og gensidig respekt over for de unge, så eleverne 
har de optimale forhold til faglig kvalificering og opnår valgkom-
petencer til deres individuelle ønsker om en ungdomsuddannel-
se. 
 
  
10Solrød har fokus på EUD 10 som skal give eleverne faglig og 
personlig selvtillid til at vælge en uddannelse, der er rigtig for 
dem, og gennemføre den. Dette indebære at EUD 10 føre til, at 
flere unge Solrød kommune gennemfører en ungdomsuddannel-
se, og at andelen af unge, der vælger og gennemfører en er-
hvervsuddannelse, vil stige. 

 

Ungebasens formål er at gøre 15- 17-årige 
unge, der ikke er uddannelsesparate, uddan-
nelses- eller beskæftigelsesklare. 

Ungebasen skal sikre, at unge ikke-uddannelsesparate gennem-
fører afklaringsforløb med henblik på start på ungdomsuddannel-
ser eller jobs/praktikforløb. Tilbuddet gennemføres i et tæt sam-
arbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), Job- 
og Socialcentret (JOBS), Ungdomsskolen/SSP og Børn og Unge 
Rådgivningen. 

 

SSP funktionen skal koordinere det kriminali-
tetsforebyggende og misbrugsforebyggende 
arbejde rettet mod såvel enkeltpersoner som 
grupperinger. 

 

SSP funktionen skal medvirke til at implementere de nyeste tiltag 
på området. 
SSP skal videreudvikle det tværsektorielle arbejde. 

 

Befolkningsudvikling 

Antal 6-16 årige: 

 
Faktisk Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 3.404 3.386 3.390 3.349 3.336 3.276 

Ændring i pct.  -0,53 0,12 -1,21 -0,39 -1,80 

Kilde: Befolkningsprognose 2015 
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Elevtalsprognose 

Skole/Skoleår 
Planlagt Prognose 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Havdrup 555 571 586 586 581 

Uglegård 1.104 1.097 1.104 1.094 1.074 

Munkekær 859 895 929 948 963 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.518 2.563 2.619 2.628 2.617 

Elever i specialklasser 64 64 64 64 64 

Total 2.582 2.627 2.683 2.692 2.681 

Ændring i pct.  1,74 2,13 0,34 -0,41 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 

Årspladser prognose 

Forventet antal årspladser 2016 2017 2018 2019 

SFO 976 992 972 920 

SFO2 (klub) 532 530 526 544 

I alt 1.508 1.522 1.498 1.464 

Ændring i pct.  0,93 -1,58 -2,27 

Demografipulje 
Befolkningsprognosen for SFO’erne, SFO2’erne og folkeskolerne, betyder at der er sket følgende bud-
gettering af demografipuljerne: 

Budgettet 2016-2019; demografipulje for SFO, SFO2 og folkeskolerne 

i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

SFO -1 319 -80 -1.120 

SFO2 0 -8 -36 93 

Skoler 882 3.875 6.776 7.313 

I alt 880 4.187 6.660 6.285 

Serviceniveauer  

Folkeskoler 
På skoleområdet tildeles budget 2016 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2015/16. 
Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2016/17. 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det 
kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og 
det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at 
vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Klassedannelse 
Byrådet fastlægger antal børnehaveklasser hvert skoleår. Derudover fastlægges de økonomiske rammer 
for skolerne ved skoleårets planlægning, en gang årligt på baggrund af den politisk besluttede tildelings-
model, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klasse tilrettelægges på den enkelte 
skole i samarbejde med skolebestyrelserne, under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål og den 
økonomiske ramme.  

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen: 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 
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1) Søskende har 1. prioritet. 
a) Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af 

rækkefølgen, jf. pkt. 2 
2) Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden  mellem hjem og 

skole er afgørende. 
3) Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres se-

nest den 1. januar i optagelsesåret. 

Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er 
plads til tilflyttere i skoledistrikterne. 

Normeringer til børnehaveklasser 
Der planlægges med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfæl-
de ved skolestart i august. 

Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 25 ugentlige lektioner, hvor der også 
deltager en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 7,7 lektioners understøttende un-
dervisning. 

Normeringer til 1. – 9. klasse 
Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og 
antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stililinger, som 
følge af de ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer år-
ligt pr. lærer. 

Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: 

Skoleår 
Tildelte fagopdel-
te undervisnings-

timer 

Understøttende under-
visning i alt. Heraf læ-

ses 60 % af skolepæda-
goger og 40 % af lærere 

Råderum 

Tildelte lærerstil-
linger til normal-

undervisning inkl. 
lærer-usu 

Undervisningstime 
pr. lærerstilling i 

følge tildeling 

 1) 2) 3) 4) 5) 

2015-16 91.170 19.913 11.484 132 767 

Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 

1) Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. FU 9. marts 2015) 
2) Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40% tildelt som lærernormering og 60% som 

pædagognormering. 
3) Råderum til planlægningen på den enkelte skole.  De tildelte timer er beregnet ud fra et teknisk 

beregenet antal klasser. Endvidere skal  ressourcen også dække tid til holddannelser og to- 
lærerordning mv. (Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med 
principperne i lønsumstyring, og i forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere) 

4) Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til 
lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 

5) Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. 

Udover normalundervisningstildelingen tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og 
supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning, dansk som andetsprog og flygtningeunder-
visning. Tildelingen sker på baggrund af en pulje U-timer, der beregnes som 11,55 timer gange alle ele-
ver i 1. til 9. klassetrin (ISP puljen). 

Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foran-
staltninger (specialklasser på skolerne). 

I skoleåret 2015/16 er ISP puljen på 26.646 U-timer, svarende til 34,7 lærernormeringer. 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialun-
dervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 
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Elevtal og normeringer er sammenholdt i tabellen nedenfor. Normeringerne danner skolernes grundbud-
get, når der ganges med gennemsnitslønnen. 

Skoleår  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Elevtal 0.klasse 275 258 235 229 212 

Elevtal 1.- 9. kl. 2.243 2.305 2.384 2.399 2.405 

Elevtal 0. - 9. kl. inkl. specialklasser 2.582 2.627 2.683 2.692 2.681 

Antal 0.klasser 12 11 11 10 10 

0.klasse ledernormering inkl. usu 12 11 11 10 10 

0.klasse skolepædagog normering inkl. usu 5,04 4,62 4,62 4,62 4,19 

Lærernormering inkl. usu (eks. 3 skoleledere) 195,10 200,55 208,86 212,17 211,41 

Skolepædagognormering til 1.-9. kl. 11,46 11,74 12,24 12,44 12,28 

usu = Understøttende undervisning 

Rammebeløb 
Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af in-
ventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, 
elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og foræl-
dremøder. 

Rammebeløbene tildeles med et grundbeløb pr. skole og et beløb pr elev
1
: 

Ramme Beløb 

Grundbeløb pr. skole 136.140 

Beløb pr. elev 1.861 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.179 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.698 

Biblioteksmaterialer pr. elev 211 

10. klasseskolen. 
Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen pri-
mært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. 

Elevtallet i skoleåret 2015/16 er 203 elever fordelt på 9 klasser, hvoraf den ene er en specialklasse med 
8 elever. 134 elever kommer fra andre kommuner. 

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: 

 Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. 

 Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv) med 8.0 time pr. elev pr. år. 

 Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. 

 Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. 

 Ressourcer til EUD 10 klasse  

 Ressourcer til overhead til råderum, vikartimer mv. i pct. af obligatorisk tid vikardækning på 10 % 
af den obligatoriske undervisningstid. 

Ved 750 undervisningstimer udløses der en lærernormering der beregnes som 1680 nettotimer. 

                                                      

 

1
 Besparelsen fra handlekatalog S 105-13 er indregnet. 
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Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i 
forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere.  
 
Endvidere tildeles økonomi / undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til 10. klasseskolens x-
klassetilbud, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. 

Udover afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledel-
sesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

Der tildeles et årligt rammebeløb
2
 der sammensat af: 

1. Grundbeløb på 93.300 kr. 
2. Variabelt beløb på 3.936 pr. elev pr 1. juli 2015. 
3. Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på 144.700 kr. 

SFO samt SFO2 (juniorklub) 
I efteråret 2014 (FU 10. november 2014) blev det besluttet at flytte den fysiske samt organisatoriske pla-
cering af juniorklub fra Ungdomsskolen over på de tre folkeskoler. Samtidig organiseres juniorklubben 
som SFO2 i henhold til folkeskoleloven. Ændringen trådte i kraft pr. 1.april 2015.  

Som konsekvens af flytning af juniorklub fra en organisering under ungdomsskoleloven, til en organise-
ring under folkeskoleloven som SFO2, er kommunen forpligte til at betale søskendetilskud.  Søskendetil-
skud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat 
pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den dyreste 
plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.  

Tildelingsmodel SFO (skoleåret 2015/16) 
Der tildeles 99 løntimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 25 løntimer pr. årsbarn der starter i SFO 1. april i 
3 måneder af året. De 25 ekstra løntimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO’erne må have i den 
periode hvor børnene er startet i SFO, men endnu ikke i skole.  

Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Normeringen deles mellem pædagogmedhjælper 
og pædagogstillinger i forholdet 30/70. Leder og souschefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. 

Der forventes 976 årsbørn i 2016, med 99 løntimer. Derudover forventes 258 nye børnehaveklassebørn 
fra april 2016, hvilket giver 65 årsbørn

3
 med 25 ekstra løntimer. 

Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage hvor skolen har åbent (200 da-
ge årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). 

Åbningstid 
Antal 
dage 

Morgenåbning 
timer 

Formiddag 
timer 

Eftermiddag 
timer 

I alt timer 
dagligt 

I alt timer 
ugentlig 

I alt timer 
årligt 

Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25,0 1.000 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 

Tildelingsmodel SFO2 (skoleåret 2015/16) 
Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen 
udtrykkes som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden. Som faktor i udreg-
ningen anvendes en beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra 
følgende formel: 

 

                                                      

 

2
 Besparelsen fra handlekatalog S 106-02 er indregnet 

3
 De 65 børn indregnes i 2. kvartal 2016. 
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Ud fra den samlede budget til SFO2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Be-
lastningsgraden er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for 
budgettildelingen 
 
Oversigten over åbningstimer i SFO2 kan ses i tabellen nedenfor. 
 

Åbningstid 
Antal 
dage 

I alt timer 
dagligt 

I alt timer 
ugentlig 

I alt timer 
årligt 

Skoledage 160 3,5 17,5 560 

April børn 40 4,0 20 160 

Skolefri dage 46 6,5 32,5 299 

Morgenmodul i SFO 
Morgenmodul i SFO tilbydes de børn i 4. klasse som går i SFO2 samt de børn i 3. klasse som skifter fra 
SFO til SFO2 i perioden april til august. Morgenmodulet består i at børnene kan blive afleveret i SFO’en 
om morgenen inden skolen starter. Morgenmodulet udgør 25 pct. af de samlede åbningstid i SFO. 

Rammebeløb
4
 

Rammebeløb til børn i SFO i budget 2016 er fastsat til 1.463 kr. pr. barn.   

Rammebeløb til børn i SFO2 i budget 2016 er fastsat til 937 kr. pr. barn. 

Vikarer 
Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO og i SFO2. 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 105-01 Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse -200 -200 -200 -200 

S 101-01 Væksthuset, kompetenceudvikling nedjusteres -100 -100 -100 -100 

S 101-05 Undervisning i andre kommuner -500 -500 -500 -500 

S 101-06 SFO i tilknytning til specialskoler -500 -500 -500 -500 

S 105-02 Skolemøbler, budget nulstilles -104 -88 -38 -30 

S 105-03 
Udviklingspulje på skoleområdet samt pulje til skolepoliti-
ske mål nulstilles 

-332 -332 -332 -332 

S 105-04 
Budget puljen til vikardækning ved skolesekretærers læn-
gerevarende sygdom nulstilles 

-57 -57 -57 -57 

                                                      

 

4
 Besparelsen fra handlekatalog S 105-20 er indregnet. 
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Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

S 105-05 Kommunalt tilskud til SFO ved private skoler nedlægges -175 -179 -179 -179 

S 105-06 Aldersreduktion for lærere, konto nulstilles -287 -690 -690 -690 

S 105-07 Vikarpulje for lærere på omsorgsdage, konto nulstilles -192 -460 -460 -460 

S 105-09 
Understøttende undervisning læses af 40 pct. lærere og 
60 pct. pædagoger 

-203 -488 -488 -488 

S 105-13 
Rammebeløb til skolernes indkøb af materialer m.v. ned-
sat med 5 pct. 

-291 -291 -291 -291 

S 105-14 
Skolernes råderum til uforudsete opgaver i forbindelse 
med undervisning nedsættes med 10 pct. 

-303 -726 -726 -726 

S 105-15 
Svømmeundervisningen nedsættes til kun at omfatte én 
årgang 

-95 -228 -228 -228 

S 105-16 Budget til syge- og hjemmeundervisning afskaffes -25 -25 -25 -25 

S 105-20 
Rammebeløb til SFO’ernes indkøb af materialer m.v. ned-
sat med 5 pct. 

-88 -88 -88 -88 

S 105-21 Forældrebetalingsandel på SFO og SFO2 øges til 65 pct. -1.109 -1.109 -1.109 -1.109 

S 106-01 Nednormering med ½ sekretærstilling på Ungdomsskolen -230 -230 -230 -230 

S 106-02 Rammebesparelse på inventarbudget 10Solrød -40 -40 -40 -40 

S 106-05 Rammebesparelse ungdomsskolens fritidsundervisning -200 -200 -200 -200 

Handlekatalog total -5.030 -6.230 -5.721 -5.713 

Afledt drift 

09-36 Afledt drift Havdrup Skole 0 0 459 459 

09-37 Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen 0 300 300 300 

Nye initiativer, i alt -5.030 -5.930 -4.962 -4.954 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Morgenmodul fra 3. klasse og 4. klasse 

Når børn i 3. klasser skifter fra SFO til SFO2, efterlyser forældrene ofte muligheden for fortsat at være 
tilmeldt en form for ”morgen-SFO”. Nu vil kommunen tilbyde et morgenmodul, som kan tilkøbes af elever 
i 3. klasser (i perioden fra april – august) & i 4. klasser. Morgenmodulet følger den almindelige morgen 
SFO åbningstid, dog udvides den i ferieperioder så børn fra SFO2 kan blive i morgenmodulet indtil SFO2 
åbner. Modulet er et tilkøb, dvs. det kan kun tilkøbes såfremt man er tilmeldt SFO2. 
 
Afledt drift Havdrup Skole 
Foreløbig afsættelse af forventede merudgifter til afledt drift i forbindelse med etablering af faglokaler 
m.m. på Havdrup skole. Endelig beregning afventer udarbejdelse af helhedsplan for de bygningsmæssi-
ge ændringer på skolen. 

Afledt drift indskolingshus på Munkekærskolen 

Afledt drift til fælles indskolingsafsnit (lokalefælleskab mellem skole og SFO) på Munkeklærskolen, en 
udvidelse på ca. 1.000 m2 ved etablering af 1. sal. Den samlede afledte drift udgør 460.000 kr. i 2017, 
heraf er den afledte drift på 160.000 kr. tidligere indregnet i budgettet. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 9. Undervisning og fritidstilbud 
 
 

 

129 

Budget 

Samlet budgetforslag 
Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

9. Undervisning og fritidstilbud 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 230.318 233.231 235.582 235.582 

2. Fremskrivning til 16-priser 4.412 4.491 4.561 4.561 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 234.730 237.722 240.144 240.144 

4. Opjustering af budgetgrundlag 7.933 7.971 7.713 7.332 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -4.905 -4.598 -4.567 -4.532 

6. Nye initiativer -5.030 -6.230 -5.721 -5.713 

Budget 2016-2019 232.727 234.865 237.569 237.231 

Budget 2016-2019 
Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget - serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

3.22.01 Folkeskoler 152.213 153.594 156.637 157.196 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.452 4.452 4.452 4.452 

3.22.05 Skolefritidsordninger 18.062 18.302 17.905 16.880 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 2.691 2.691 2.691 2.691 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand-
lingstilbud og på anbringelsessteder 

21.010 21.010 21.010 21.010 

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 19.072 19.476 19.552 19.552 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 3.814 3.890 3.902 3.902 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.163 3.163 3.163 3.163 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 351 351 351 351 

3.30.44 Produktionsskoler 100 100 100 100 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.902 6.938 6.907 7.036 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 
uddannelsesinstitutioner mv. 

20 20 20 20 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 878 878 879 879 

Budget i alt i 1.000 kr. 232.727 234.865 237.569 236.231 
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3.22.01 Folkeskoler 

Note Områder 
Budget 

2016 

A Tale- og hørelærere 2.701 

B Personlig assistance 1.218 

C Inklusionstiltag 1.281 

D Centrale puljer til uddeling i forbindelse med skoleårets planlægning 333 

E Mellemkommunale betalinger -7.836 

F Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder 17.228 

G Folkeskoler og 10. klassen 134.171 

H Ledelse mv. 3.118 

I alt (i 1.000 kr.) 152.213 

A. Tale- og hørelærere 
Tale- og hørelærere varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale- og 
høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen. 

B. Personlig assistance 
Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervis-
ningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. 

C. Inklusionstiltag 
Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra speci-
alskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklu-
sionsfremmende initiativer. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. 

Inklusionsindsatsen er pr. 1. august 2014 styrket med udlægning af midler til skolerne til ansættelse af 
inklusionsvejledere. Disse indgår i samspil med fagpersoner fra Børn og Unge Rådgivningen i det tvær-
faglige, inkluderende arbejde.  

Driftstilskud til privatskole: 

PPR kan efter ansøgning yde et ekstraordinært driftstilskud til privatskoleundervisning for svært handi-
cappede børn, jf. friskolelovens § 23, pkt.3 og Byrådets beslutning 26. marts 2012. 

D. Centrale puljer  
Der er tale om puljer der på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. demografi, aldersredukti-
on vedr. lærere, omsorgsdage, skolemøbelpulje osv. 

E. Mellemkommunale betalinger 
Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød 
Kommunes skoler. Primært kommer indtægten fra 10. Klasseskolen, hvor der forventes 134 elever fra 
andre kommuner end Solrød. 

F. Faste udgifter 
Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud og rengøring. 

G. Folkeskoler samt 10. klasse Solrød 
Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 3 folkeskoler er inklusiv skolebod 
og skolebibliotek. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af 
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smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og derfor undervi-
ses i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 

Skole Budget 2016 

Havdrup Skole 26.762 

Uglegårdsskolen 53.060 

Munkekærskolen 45.146 

10. klasse 9.203 

I alt (i 1.000 kr.) 134.173 

H. Ledelse mv. 
Budgettet omfatter udgifter til skoleledere i folkeskolen, til fleksjobbere samt arbejdsskadeforsikring. 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til en IT-konsulent og en naturfagskonsulent, leje af idræts- og 
svømmehal og andre poster på folkeskoleområdet, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. 

Herunder hører den del af budgettet til medieguiden, som er fælles.  Medieguiden gælder for perioden 
2013-17, og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. Den del 
af medieguiden som er fordelt på de enkelte skoler er placeret på funktion 3.22.01 Folkeskoler. 

Samlet budget på funktionen udgør 4.452 t.kr. 

3.22.05 Skolefritidsordninger 
Økonomistyringsmodellen på området indebærer at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet be-
regnes efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 
kalenderåret, bliver budgetterne reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer 
til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb. Det gælder både for SFO og for SFO2. 

Forventede antal årspladser, 2016 

 Havdrup Uglegård Munkekær I alt 

SFO 205 418 353 976 

SFO2 143 227 161 532 

Forældrebetaling og fripladser, SFO og SFO2 
Budgettet er afsat til forældrebetaling, økonomiske og pædagogiske fripladser samt søskende tilskud. 

Forældrebetalingen steg, jf. handlekatalog S 105-21, fra 60 pct. til 65 pct. fra 2016. Budget afsat til sø-
skendetilskud samt de økonomiske og pædagogiske fripladser baserer sig på udgiftens andel af foræl-
drebetalingen i perioden januar – august 2015. 

Støttepersonale 
Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset.  

3 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, USU (understøttende under-
visning), SFO og klubber med henblik på at yde en tidlig inkluderende indsats. 

Derudover er der fra medio 2015 ansat 2 ressourcepædagoger for generelt at styrke den pædagogiske 
indsats i daginstitutionerne i henhold til centrale udmeldinger og finansiering. 
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På Uglegårdsskolens SFO er der placeret en specialgruppe: 

X-gruppe (elever i X-klasserne) 
Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Ugle-
gårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme 
mv.). Aftalen er, at BUR betaler Uglegårdsskolens SFO støttepædagognormering med 1/4 stilling + 2 % 
til vikardækning for hvert barn. Derudover tildeles der efter den almindelige tildelingsmodel 99 løntimer 
pr. årsbarn. Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og Uglegårdsskolen i forbindelse med 
skoleårets planlægning. 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskade-
komne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, kørsel til svømme-
undervisning og til specialsvømning, samt indtægter fra andre kommuner for befordring af børn i regiona-
le specialundervisningstilbud. Fra 2016 er alle udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens § 26 
stk. 1-4, samlet på denne funktion.  

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud  og på an-
bringelsessteder 
Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på special-skole og 
SFO i tilknytning hertil, samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritids-
tilbud. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare el-
ler af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres 
hjem eller på den institution, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 

Børn og Unge Rådgivningen fungerer som visitationsenhed og er budgetansvarlige på områderne: 

Note Områder 
Budget 2016 

(1.000 kr.) 

A Specialskoler  8.280 

B SFO i tilknytning til specialskoler 2.101 

C X specialklasser på Uglegårdskolen 6.360 

D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 4.270 

Total 21.010 

 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervis-
ning og fritidstilbud for følgende forventede elevtal: 

Note Skoleår 2015/16* 2016/17** 
I alt årsplad-

ser i 2016 

A Specialskoler 28 28 28 

B SFO i tilknytning til specialskoler 26 26 26 

C X klasser i alt 25 25 25 

- X elever fra andre kommuner 1 1 1 

D Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 21 21 21 

* planlagte elevtal til skoleåret 2015/2016 
** Forventede elevtal i skoleåret 2016/2017 

A. Specialskoler 
Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et 
regionalt tilbud 
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B. SFO- og klubtilbud i tilknytning til specialskoler 
Betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på specialskole eller tilsva-
rende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune. Budgettet for 2016 er base-
ret på antallet af børn, der benytter SFO- og klubtilbuddene i 2015 og på priserne for de konkrete tilbud i 
2015, fremskrevet til 2016 niveau. 

Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende SFO-opgaver i 
tilknytning til specialskoler. Reduktionen skal ses i lyset af en samlet, inkluderende tilgang i samarbejdet 
mellem BUR og folkeskolerne. 

C. X klasser 
X klasserne er et tilbud til for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksom-
hedsforstyrrelser.  

Undervisningen på 0. – 9. klassetrin foregår på Uglegårdsskolen og undervisningen på 10. klassetrin fo-
regår på 10Solrød under Ungdomsskolen. 

D. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 
Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i 
forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern under-
visning på et opholdssted. 

Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 500 t.kr. vedrørende betaling til un-
dervisning i andre kommuner. Det fortsatte fokus på inklusion, herunder ikke mindst på at kvalificere in-
klusionsindsatsen yderligere frem for at købe eksterne tilbud, forventes at kunne medføre en reduktion af 
beløbet til undervisning i andre kommuner. 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i fol-
keskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i fol-
keskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende un-
dervisning. Alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkesko-
len og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse 
af skoleledere, konteres på funktionen. 

Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på funktionen. Afledte 
udgifter er fx. Vikardækning og transportudgifter.  

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
På denne konto afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på fri-
skoler og private grundskoler. Elevtallet i privatskoler og SFO fremskrives med procenter svarende til 
elevtalsprognosen og beløbet beregnes ud fra 2015-taksterne, fremskrevet jf. Pris- og lønskønnet. I 2016 
budgetteres med betaling af bidrag for 517 elevers undervisning og for 176 børn i SFO ud fra en takst på 
henholdsvis 34.616 kr. og 11.328 kr. Budgettet til området udgør 19.072 t.kr.

5
 

Inklusionstiltag 
Det er besluttet at yde et driftstilskud til privatskoleundervisning for en svært handicappet elev. Budgettet 
til formålet er i 2016 på 202 t.kr. 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret er un-
der 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. 

I budgetberegningen er taksterne fremskrevet og antallet af elever er anslået ud fra elevtallet i skoleåret 
2014/15, fremskrevet i overensstemmelse med elevtalsprognosen. I 2016 forventes taksten at blive 
36.028 kr. til 103 elever.  

                                                      

 

5
 Jf. handlekatalog ydes der med virkning fra 2016 ikke længere et ekstra kommunalt tilskud til SFO. 
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Inklusionstiltag 
Det er siden skoleåret 2012-13 besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen på efter-
skole for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til spe-
cialklasse på 10. klassetrin. Budgettet til formålet er på 299 t.kr. 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Kø-
ge og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle 
unge i kommunen op til 29 år kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling.  

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
Budgettet på området omfatter en bevilling til Sproggruppen, der var placeret på Jersie skole indtil skolen 
lukkede i 2015. Efter lukningen af Jersie skole er ledelsen af Sproggruppen overgået til lederen af 
Væksthuset. Budgettet udgør 351 t.kr. og rummer 0,71 støttepædagognormering og rammeudgifter. 

3.30.44 Produktionsskoler 
På skoleområdet er i 2016 afsat ressourcer på 100 t.kr. som tilbud til at enkelte folkeskoleelever kan ind-
skrives på en produktionsskole i en kortere periode. 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 
Den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af skoletrætte 
unge. Pr. 1. april 2015 overgik juniorklubberne organisatorisk til de tre folkeskoler.  

Note Ungdomsskolevirksomhed 
Budget 2016 

(1.000 kr.) 

A Ungdomsskolen, Erhvervsklasser og SSP 3.135 

B Faste udgifter, bl.a. Centralt administrerede områder 1.611 

C Ungdomsklubber 2.157 

Total 6.902 

A. Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 
Budgettet fordeler sig på den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og budget til 2 Er-
hvervsklasser. 

Erhvervsklasserne er et tilbud om uddannelsesforberedelse målrettet skoletrætte unge. 

B. Faste udgifter 
Budgettet omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud, rengøring, forsikringer, ar-
bejdsskader mm. 

C. Ungdomsklubber 
Der findes 2 slags ungdomsklubber i klubregi. Åbningstiderne kan ses på klubbernes hjemmesider. 

Havdrup Ungdomsklub  

Havdrup Ungdomsklub er et gratis tilbud til de 13-18 årige i Solrød Kommune. Klubben er beliggende på 
Havdrup skole. Der er afsat økonomiske midler til 80 pladser i Havdrup. 

Klub 2680 

Klub 2680 er et gratis tilbud til de 13-18 årige unge i Solrød Kommune. Klubben er beliggende i Solrød 
Idrætscenter, og der er rig mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter. 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 
mv. 
Udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til 
uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 
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5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
Budgetområdet omfatter 2 aktiviteter hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under Ungdoms-
skolen. SSP er en forkortelse af samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politiet. SSP-arbejdet 
skal være med til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller bliver involveret i misbrug. 

SSP tilbyder forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og 
sundhedsplejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt deres forældre, ligesom der er 
SSP medarbejdere på gaden, der udfører en opsøgende og rådgivende indsats over for børn og unge. 

Ungebasen er bemandet med 2,5 medarbejdere, hvis ydelser i forhold til at fastholde unge i erhvervs- og 
uddannelsesforløb er betalt af Job og Socialcenteret, som har myndighedsopgaven i henhold til lovgiv-
ningen på beskæftigelsesområdet. 

Aktivitetstal 

Den almene ungdomsskole 
I den almene ungdomsskole er følgende statistikker opgjort for de enkelte skoleår: 

 2010/2011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

CPR-elever 712 689 671 528 408 

Holdelever 1.610 1.508 1.463 1.002 768 

Takster pr. måned for 2016 

Område Takst 

SFO 1.824 

SFO2 (Juniorklub) 698 

Morgenmodul for SFO2 børn
6
 401 

Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. 

Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2016 

Institution/alder 
Med moms 

pr. år 
Uden moms 

pr. år
7
 

Med moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Med moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
11 måneder 

SFO 30.861 30.052 2.572 2.504 2.806 2.732 

SFO2 (Juniorklub) 11.816 11.045 985 920 1.074 1.004 

Morgenmodul 6.789 6.611 566 551 617 601 

Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2016 

Institution/alder 
Med moms 

pr. år 
Uden moms 

pr. år 

Med moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
12 måneder 

Med moms 
pr. måned i 
11 måneder 

Uden moms 
pr. måned i 
11 måneder 

SFO 10.801 10.518 900 877 982 956 

SFO2 (Juniorklub) 4.135 3.866 345 322 376 351 

Morgenmodul 2.376 2.314 198 193 216 210 

                                                      

 

6
 Kan kun tilkøbes hvis barnet allerede er tilmeldt i SFO2 

7
 Den relativt lille forskel mellem prisen med og uden moms skyldes, at der ikke er moms på lønningerne, som udgør den største 

andel af prisen. 
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Skoler 

Skoleår/Elevtal 
Faktisk 
2013/14 

Faktisk 
2014/15 

Planlagt 
2015/16 

Forventet 
2016/17 

1 0.klasser 240 268 275 258 

2 0.-9. klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) 2.494 2.525 2.561 2.606 

3 10.klasse inkl. specialklasser (ekskl. 4) 199 198 198 198 

4 
Specialskoler /klasser (visiteret efter folkeskolelovens § 
20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser) 

26 28 29 29 

5 
Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens § 
20,2 fra Solrød - inkl. 10. klasser fra andre kommuner) 

0 1 5 5 

6 
Specialskoler/klasser (visiteret efter folkeskolelovens § 
20,2 fra Solrød udenfor kommunen) 

25 29 28 28 

7 
Dagbehandling/interne specialskoler/klasser henvist efter 
Serviceloven (folkeskolelovens § 20,5) 

30 23 13 13 

8 Privatskoler/friskoler 506 508 517 528 

9 Efterskoler 98 99 103 105 

10 0.-9.klasser fra andre kommuner 45 50 47 47 

11 Fra andre kommuner i 10. klasse i Solrød 117 121 134 134 

12 0.-9.klasser Solrød elever i andre kommuners skoler 47 49 48 48 

13 10.klasser Solrød elever i andre kommuners skoler 3 1 2 2 

14 
Plejebørn og anbragte Solrød børn i andre kommuner, 
som modtager undervisning i alm. folkeskole 

5 5 5 5 

15 
Elever i andre kommunalt støttede undervisningsformer, 
herunder inklusionstiltag på efterskole og i frie grundskoler 

10 6 5 5 

16 
Solrød Elever i Erhvervsklasser i samarbejde med UUV - 
Køge Bugt 

8 6 1 1 

 
Solrød Elever netto 
(2+3+4-5+6+7+8+9-10-11+12+13+14+15+16) 

3.289 3.305 3.324 3.382 

Kalenderår 2014 2015 2016 2017 

 
Solrød børn i aldersgruppen 6-16 år (befolkningsprogno-
sen) 

3.391 3.404 3.386 3.390 
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Nøgletal 
 

Folkeskolen - udgift kr. pr. 6-
10 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.05 SFO 12.967 13.108 12.794 14.732 11.861 

Folkeskolen - udgift kr. pr. 6-
10 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.05 SFO 10.847 13.043 12.018 14.923 11.190 

 

Folkeskolen - udgift i kr. pr. 
14-18 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.12 Efterskoler og ung-
domskostskoler 

2.118 1.852 2.469 1.551 2.666 

Folkeskolen - udgift i kr. pr. 
14-18 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.12 Efterskoler og ung-
domskostskoler 

2.360 1.864 2.569 1.608 2.773 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.10 & 6.11 
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Folkeskolen – udgift i kr. pr. 6-
16 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.01 Folkeskoler 43.810 45.390 42.442 49.206 45.841 

3.22.10 Bidrag til statslige og 
private skoler 

5.415 5.184 5.863 5.072 5.208 

3.22.18 Idræts-faciliteter for 
børn og unge 

3.470 1.161 1.374 878 955 

3.22.04 PPR 2.056 1.813 1.901 2.106 1.635 

Folkeskolen – udgift i kr. pr. 6-
16 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.22.01 Folkeskoler 43.556 45.235 42.641 49.530 46.729 

3.22.10 Bidrag til statslige og 
private skoler 

5.672 5.169 6.049 5.165 5.367 

3.22.18 Idræts-faciliteter for 
børn og unge 

3.165 1.157 1.363 840 975 

Korrektion for Sælg-og-lej-
tilbage 

 -211 -167 -218 -123 

3.22.04 PPR 1.580 1.773 1.787 2.129 1.660 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.10 & 6.11 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

- Fejlagtig eller forskellig kontering. 
- Det valgte/prioriterede serviceniveau. 
- Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 
- Demografiforskelle mellem kommuner. 
- Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbe-
tales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. 

 Indsatserne er samlet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og omfatter indsatser i tre faglige afsnit:  

o Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
o Familieafsnittet 
o Væksthuset 

Desuden indgår Sundhedstjenesten i de tværfaglige indsatser. Sundhedstjenesten er omtalt på politik-
område 11. 

Indsatserne omfatter bl.a. rådgivning, specialundervisning (se politikområde 9), støttetimer til handicap-
pede børn, økonomisk støtte ved forsørgelse af handicappede børn, forebyggende foranstaltninger, 
døgnanbringelser, samt tilbud til børn og familie med behov for støtte og kompetencecenter. 

 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 

 Handleguide og beredskabsplan vedrørende overgreb mod børn og unge, vedtaget af Byrådet 
26.5.2014 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Hjælpe børn og unge til den bedst mulige ud-
vikling ud fra deres egne forudsætninger. 

Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er afpasset det en-
kelte barns/den unges forudsætninger. 

Medvirke til at skabe sammenhæng og konti-
nuitet i indsatsen over for børn, unge og famili-
er. 

Støtte til det enkelte barn/den unge skal koordineres på tværs af 
henholdsvis skole, dag- eller fritidstilbud og hjemmet. 
 
Medvirke til, at sårbare og udsatte børn og unges overgang fra 
en institution til en anden sker i en sammenhæng.  
 
Sikre koordinering af den tidlige, forebyggende indsats. 

Styrke forældre og andre betydningsfulde 
voksne i deres opgaver over for børn og unge 
med særlige behov. 

Tilbyde relevant rådgivning til familier med børn og unge, der 
har særlige behov. Rådgivningen skal bygge på en respekt for 
forældrenes ansvar for barnet/den uge. Børns oplevelser af og 
reaktioner på familien skal tages alvorligt, – men børn må ikke 
gøres ansvarlige for løsning af problemer i familien.  
 
Tilbyde rådgivning og kompetenceudvikling til professionelle, 
der har med sårbare og udsatte børn og unge at gøre. 

Medvirke til udvikling af lokale netværk og 
rammer, der tilgodeser børn og unge med sær-
lige behov. 

Medvirke til, at: 

 Danne netværk for forældre eller familier med samme type 
vanskeligheder. 

 Danne netværk for professionelle, der arbejder med børn 
og unge, der har samme type vanskeligheder. 

 Danne netværk for forældre og professionelle om det en-
kelte barn/den unge. 

 Sikre hensigtsmæssige pædagogiske og fysiske rammer 
for sårbare og udsatte børn og unge. 
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Befolkningsudvikling 

Ifølge befolkningsprognosen for Solrød Kommune vil udviklingen i børnetallet se således ud fra år 2016 
til 2020: 

Tabel 1: Befolkningsudvikling 

Alder 
Faktisk Prognose 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-2 år 673 626 592 588 580 618 641 647 654 

3-5 år 819 814 819 788 741 710 685 680 703 

6-16 år 3.451 3.398 3.389 3.404 3.386 3.390 3.349 3.336 3.276 

I alt 4.943 4.838 4.800 4.780 4.707 4.718 4.676 4.663 4.634 

Ændring i pct.  -2,12 -0,79 -0,42 -1,53 0,23 -0,89 -0,28 -0,62 

Kilde: Befolkningsprognose 2015. 
Note: Børnetallet er pr. 1. januar i det pågældende år. 
 

Det fremgår af tabel 1, at det samlede børnetal vil være faldende fra år 2016 til år 2020, dog med en 
stigning i 0-2 årige mellem 2016-20, og en marginal stigning i antallet af 6-16 årige i 2017. Endeligt er der 
en lille stigning i antallet af 3-5 årige fra 2019-20. 

Det ses fortsat, at flere børn i alderen 6-12 år får en diagnose inden for ADHD
1
 og ASF

2
.  

Denne udvikling har medført, at der er behov for yderligere specialklasser og specialgrupper for børn 
med særlige behov. For småbørn er der basisgruppen Lille Birk i Birkebo Børnehave og for skolebørn er 
der oprettet X-klasser på Uglegårdsskolen, til børn med autisme. 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 101-01 Socialrådgivere (Herning og Borås modellen) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

I 101-02 Øge egne specialundervisningstilbud -222 -535 -535 -535 

S 101-02 Reduceret kørsel i BUR -65 -65 -65 -65 

S 101-03 
Administrative justeringer på Børn og Unge Råd-
givningens område 

-100 -100 -100 -100 

S 101-12 Personale reduktion i BUR -1.100 -1.375 -1.375 -1.375 

Nye initiativer i alt -3.487 -4.075 -4.075 -4.075 

 
Handlekatalog 2016-2019 

Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

                                                      
1
 Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitets lidelse (Attention deficit hyperactivity disorder) 

2
 Autisme Spekturm Forstyrrelser 
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Budget 

Samlet budget 
Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling – serviceudgifter indenfor rammen 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 61.414 61.414 61.414 61.414 

2. Fremskrivning til 16-priser 839 839 839 839 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 62.253 62.254 62.254 62.254 

4. Opjustering af budgetgrundlag 11.530 11.530 11.530 11.530 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -3.800 -3.797 -3.791 -3.791 

6. Nye initiativer -3.487 -4.075 -4.075 -4.075 

Budget 2016-2019 66.496 65.912 65.918 65.918 

Tabel 2B: Budgettets udvikling – serviceudgifter udenfor rammen 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 

2. Fremskrivning til 16-priser 0 0 0 0 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser -3.267 -3.267 -3.267 -3.267 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -250 -250 -250 -250 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 -3.517 -3.517 -3.517 -3.517 

Tabel 2C: Budgettets udvikling – overførselsudgifter 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 5.989 5.989 5.989 5.989 

2. Fremskrivning til 16-priser 84 84 84 84 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 6.073 6.073 6.073 6.073 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 2.464 2.464 2.464 2.464 
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Budget 2016-2019 
Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Serviceudgifter indenfor rammen: 

Tabel 3A: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) – Serviceydelser indenfor rammen 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.552 5.555 5.557 5.557 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 231 231 231 231 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 204 204 204 204 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 10.929 10.616 10.616 10.616 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20.550 20.550 20.554 20.554 

5.28.22 Plejefamilier 4.793 4.794 4.794 4.794 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.043 13.043 13.043 13.043 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 784 784 784 784 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.632 1.632 1.632 1.632 

6.45.50 Administrationsbygninger 112 112 112 112 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 8.665 8.390 8.390 8.390 

Total 66.496 65.912 65.918 65.918 

3.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) m.v.  
PPR er en del af Børn og Unge Rådgivningen (BUR). 

PPR’s virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 
både skolebørn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af speci-
alundervisning og specialpædagogisk bistand sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurde-
ring. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPR's opgaver.  

PPR’s formål er beskrevet i Solrød Kommunes børnepolitik.  

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18
3
 år. 

Udgifterne til administrationen i PPR er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) og for-
deler sig således: 

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger 5.290 

Øvrige udgifter 255 

Arbejdsskadeforsikring 7 

I alt (i 1.000 kr.) 5.552 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
I forbindelse med Rammeaftalen

4
 skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne 

imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker bl.a. udgifter 
til specialundervisning, der varetages af regionerne, og som gives til elever i den undervisningspligtige 
alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner.  

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges 

                                                      
3
 Unge op til 22 år kan få efterværn. 

4
 Rammeaftale 2014 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 
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konkret af Solrød Kommune eller ej. Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. Bud-
gettet fordeler sig på 10 institutioner, og det udgør 231 t.kr. 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
Der er budgetteret med udgifter på 481 t.kr. til specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har 
påbegyndt deres skolegang, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 2. 

I forbindelse med Rammeaftalen skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imel-
lem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 

Udgifterne vedrører den objektive finansiering af lands- og landsdelsdækkende institutioner, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for 
småbørn i regionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød kommune eller ej. Den objekti-
ve finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. Budgettet udgør 185 t.kr. og dækker betaling til Bør-
neklinikken i København.  

Samlet budget for området udgør 204 t.kr. 

5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende 
opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbe-
handleren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i vi-
sitationsindstillingen. 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. 

Der kan ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et 
udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2016 

(1.000 kr.) 
Forventet gennemsnitsud-
gift pr. person (1.000 kr.) 

A Opholdssteder 13 årspersoner 10.116 778 

B Kost- og efterskoler 1 årsperson 116 116 

C Eget værelse inkl. Ungeboligerne 7 årspersoner 693 99 

D Advokatbistand - 5 - 

 Total - 10.929 - 

A. Opholdssteder 
Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale 
og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. 

Budgettet dækker udgifter til 13 årspersoner svarende til en forventet gennemsnitsudgift pr. årsperson på 
778 t.kr. 

Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 222 t.kr. vedrørende specialunder-
visningstilbud. Ideen er at øge egne specialundervisningstilbud for at undgå eksklusion, således at i hø-
jere grad at løse opgaver internt i Solrød Kommune fremfor eksterne tilbud. 

B. Kost- og efterskoler 
Anbringelser kan ske på en kost- og efterskole. 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager 
udgangspunkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanske-
ligheder kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden.   

Budgettet på 116 t.kr. dækker udgifterne til 1 årsperson. 
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C. Eget værelse inkl. Ungeboliger 
Anbringelse kan ske på eget værelse, kollegier el. lign. Anbringelsesstedet skal være godkendt af den 
stedlige kommune.  Anbringelse på eget værelse anvendes typisk, når der er tale om unge, der enten 
tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte 
hjemmefra.  

Budgettet dækker udgifter til 7 årspersoner svarende til en forventet gennemsnitsudgift pr. barn og ung 
på 99 t.kr. 

D. Advokatbistand 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og unge, der er fyldt 12 år, gratis 
advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringel-
se uden samtykke, undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

Dommeren i børn- og unge udvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg.  I budgettet 
er afsat 5 t.kr. til formålet. 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
Udgifterne til forebyggende foranstaltninger på politikområdet er afsat til aktiviteter der gives til børn/unge 
og deres forældre, med henblik på dels at undgå anbringelse udenfor hjemmet og dels at opretholde for-
bindelsen til lokalområdet. Budgettet fordeler sig på følgende områder: 

Note Foranstaltning Antal 
Budget 

2016 
(1.000 kr.) 

Forventet gen-
nemsnitsudgift 

pr. person 
(1.000 kr.) 

A Netværkspulje til folkeskolen - 839 - 

B Væksthuset - 3.440 - 

C Konsulentbistand mht. til barn og unges forhold 14,3 årspersoner 2.928 205 

D Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 1.638 - 

E Aflastningsordninger inkl. § 84 18,1 årspersoner 5.181 286 

F 
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele 
familien 

14 årspersoner 2.130 152 

G Formidling af praktikophold - 6 - 

H 
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og 
pædagogisk støtte 

- 19 - 

I 
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltnin-
ger (efterskole) 

8 årspersoner 3.078 385 

J Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 7 årspersoner 288 41 

K Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - 99 - 

L § 101 Misbrugsbehandling - 900 - 

 Total - 20.550 - 

 

Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 2.000 t.kr. vedrørende forebyggen-
de foranstaltninger. Ideen er at styrke sagsbehandlingen, tidsbegrænse anbringelserne og øge fokus på 
forebyggelse og egen indsats, herunder konsultativ socialrådgivning på skolerne. Dermed bliver familie-
rådgiverne i højere grad en del af løsningen frem for en iværksættende del af løsningen (Herning og Bo-
rås modellen). 

A. Netværkspulje til folkeskolen 
Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte 
ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkesko-
len. Det er en forudsætning, at den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbej-
de mellem PPR og skolelederne. 
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B. Væksthuset 
Væksthuset, som blev oprettet i 2009, er en del af Børn og Unge Rådgivningen. 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og foran-
dring, så børn og unge i højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. Væksthuset medvirker til at 
skabe forandringer både hos barnet og i barnets omgivelser. 

Den del af Væksthusets økonomi, der fremgår under politikområdet omfatter driften af huset, ledelse, 
administration og familieklassen. 

Væksthuset har tilbud til småbørn og skolebørn, herunder sprogvurdering og sprogstimulering til tospro-
gede småbørn, familiestue, gruppetilbud for børn med særlige behov, ressource- og støttepædagoger til 
børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, familieklasse, konsultativt klassearbejde 
og det mobile indskolingstilbud. Økonomien til disse aktiviteter er placeret på politikområde 8 Dagtilbud 
og politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud. 

Endvidere er Væksthusets personale aktive i forbindelse med projekt- og udviklingsarbejde, f.eks. Klar, 
Parat, Skolestart. 

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger 2.658 

Øvrige udgifter 540 

Energi, rengøring, renovation mv. 242 

I alt (i 1.000 kr.) 3.440 

C. Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 
Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i sko-
len er behov et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til 
at rumme barnets vanskeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er 
behov for ekstern psykologbehandling, samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicaps. 

Budgettet dækker udgifter til 14,3 årspersoner svarende til en gennemsnitlig udgift pr. barn og ung på 
205 t.kr. 

D. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 
Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at 
holde familien samlet.  Der er ansat interne familiepsykologer og -konsulenter, der primært varetager 
disse opgaver. Det tilstræbes, at der ikke anvendes eksterne konsulenter udover i de særlige tilfælde, 
hvor opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Budgettet er i budgettet fordelt således: 

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger 1.541 

Øvrige udgifter 97 

I alt (i 1.000 kr.) 1.638 

 

Herunder udgifter til arbejdsskadeforsikring for forebyggende medarbejdere.  

Familiepsykologer og familiekonsulenter varetager derudover åben rådgivning jf. Servicelovens § 11 stk. 
1 og stk. 2, hvor henvendelser ikke registreres efter cpr.nr.  
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E. Aflastningsordninger 
Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 
kunne tage vare på barnet i hjemmet 

Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.  

Budgettet udgør 5.181 t.kr. og dækker udgifter til 18,1 årspersoner svarende til en forventet gennem-
snitsudgift pr. barn og ung på 286 t.kr. 

F. Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 
Der udpeges en fast kontaktperson for et barn/unge eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at 
give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktperson-
ordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for bar-
net/den unge. 

Budgettet dækker udgifterne 14 årspersoner svarende til en forventet gennemsnitsudgift pr. barn og ung 
på 152 t.kr. 

G. Formidling af praktikophold. 
Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse 
til den unge. 

Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/uddannelse. 
Budgettet udgør 6.t.kr. 

H. Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 
Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pæda-
gogisk støtte. Budgettet udgør 19 t.kr. 

Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kommunen mu-
lighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

I. Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 
Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når foræl-
dremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersø-
gelse, at der er behov for en forebyggende foranstaltning. 

Der kan f.eks. være tale om dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk 
støtte er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

Såfremt det er muligt, anvendes primært interne tilbud frem for eksterne tilbud. Det kan f.eks. være vej-
ledning til forældre ved familiepædagog og/eller – psykolog. 

Budgettet udgør 3.078 t.kr. og dækker udgifter til 8 årspersoner, der modtager økonomisk støtte i forbin-
delse med foranstaltninger svarende til en forventet gennemsnitsudgift pr. barn og ung på 385 t.kr. 

J. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 
Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den 
unges anbringelse. Kommunens tilbud gælder uanset om barnet er anbragt med eller uden forældres 
samtykke.  

Budgettet udgør 288 t.kr. og dækker udgifter til 7 årspersoner svarende til en forventet gennemsnitsudgift 
pr. barn og ung på 41 t.kr. 

K. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 
Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller 
fremskyndes. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en an-
bringelse. Budgettet udgør 99 t.kr.  

L. § 101 Misbrugsbehandling 
Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune har tilbud-
det hidtil været individuelle samtaler hos en misbrugskonsulent. Udover de individuelle samtaler har mis-
brugskonsulenten indgået i det forebyggende arbejde i samarbejde med bl.a. SSP, klubber, skoler og 
foreninger.  
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Udover motiverende samtaler med misbrugskonsulent har det i nogle tilfælde været nødvendigt at an-
bringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi.  

Budgettet dækker a) udgifter til ½ misbrugskonsulentstilling, b) udgifter til ekstern ambulant behandling, 
hvor den unge har været anbragt uden for hjemmet og hvor der har været iværksat misbrugsbehandling 
ved andre og c) anbringelse på opholdssteder, hvor hovedformålet er misbrugsbehandling.  

Det samlede budget til misbrugsbehandling udgør 900 t.kr. 

Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 400 t.kr. vedrørende misbrugsbe-
handling. Målet er at opnå øget intern professionalisme og øget tværfagligt samarbejde, for dermed art 
kunne levere løsninger eller service selv, frem for at tilkøbe dette. Forslaget forudsætter en ny måde at 
tænke administration på, idet de administrative omkostninger øges for at nedbringe tilkøbte ydelser. 

5.28.22 Plejefamilier 
På denne nye funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamili-
er og netværksplejefamilier.  

Note Foranstaltning Antal 
Budget 2016 

(1.000 kr.) 
Forventet gennemsnitsud-
gift pr. person (1.000 kr.) 

A Plejefamilier 13 årspersoner 4.729 364 

B Netværksplejefamilier - 65 - 

 Total - 4.793 - 

A. Plejefamilier 
Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler. Pr. 1. januar 2014 
er Socialtilsyn Øst godkendelses- og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fort-
sat er kommunens ansvar. 

Budgettet dækker udgifter svarende til 13 årspersoner i familiepleje, med en forventet gennemsnitsudgift 
pr. årsperson på 364 t.kr. 

B. Netværksplejefamilier 
Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og 
forældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefa-
milie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune og anvendes både ved fuldtidsanbrin-
gelse og ved aflastning. 

Aktuelt er der ingen børn/unge anbragt i netværksplejefamilier. 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende anbringelse uden for hjemmet. Sagsbehand-
leren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitati-
onsindstillingen. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalin-
gen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialmini-
steriet. Der ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen 
har et udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

Til formålet er der i budgettet afsat 13.043 t.kr. som dækker udgifter til 7 årspersoner svarende til en 
budgetteret gennemsnitsudgift pr. barn og ung på 1.863 t.kr. 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
Budgettet omfatter udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikre-
de afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre 
og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialmi-
nisteriet efter indstilling fra kommunen. 
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Området dækker udgifter til lands-/landsdelsdækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængs-
ling, som led i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning eller til unge under 15 år, der opholder 
sig ulovligt i landet. 

Finansieringen deles op i to, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del base-
res på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser.  Det samlede budget udgør 784 t.kr. 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud for børn, der på grund 
af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behand-
ling, der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almindelige dagtilbud.  

Der kan ikke opkræves forældrebetaling, såfremt barnet er optaget i særligt dagtilbud alene - eller i ho-
vedsagen - af behandlingsmæssige årsager.  

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes i de tilfælde, hvor det vurderes, at barnets handicap begrunder, at der 
er behov for en særlig behandling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

Almindeligvis er handicappede småbørn enkeltintegrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børneha-
ver med støtte leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. 
Special-gruppen er for børn med vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

Det samlede budget udgør 1.632 t.kr.  

Budgettet til dagtilbud på 1.627 t.kr. dækker udgifterne til 2 årspersoner placeret i specialinstitutioner 
udenfor Solrød Kommune til en forventet gennemsnitspris pr. årsperson på ca. 813 t.kr. 

Særlige klubtilbud, er tilbud der er oprettet efter servicelovens § 36, og er til unge hjemmeboende mellem 
13 og 20 år, med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Aktuelt er der ingen børn og unge placeret i klubtilbud på specialinstitutioner. 

6.45.50 Administrationsbygninger 
Budgettet udgør 112 t.kr. og omfatter Børn og Unge Rådgivningens lokaler i den gamle Solrød skole og 
vedrører udgifter til bygningsvedligeholdelse, rengøring og bygningsforsikring. 

6.45.58 Det Specialiserede børneområde 
Det samlede budget udgør 8.665 t.kr.  

Budgettet til administration udgør 7.320 t.kr. og vedrører det administrative personale i Børn og Unge 
Rådgivningen, samt udgifter til lægeerklæringer og tilsynsudgifter for børn anbragt udenfor hjemmet. 

Administration af Børn og Unge Rådgivning 
Udgifterne er i budgettet afsat således: 

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger 6.630 

Øvrige udgifter 691 

I alt (i 1.000 kr.) 7.320 

Lægeerklæringer 
Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplys-
ninger til brug for sagsbehandlingen. 

Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter til børn- 
og ungeforanstaltninger 

Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål. 
Budgettet udgør 39 t.kr. 
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Udgifter til tilsyn 
Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, 
at barnets eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefa-
milier og på private opholdssteder. Budgettet udgør 1.307 t.kr. 

Området præges af stor politisk fokus og reformer med nye initiativer. I forlængelse af Barnets Reform er 
Socialtilsyn Øst startet pr. 1. januar 2014, mens Børnehus Sjælland startede ultimo 2013. Begge initiati-
ver har medført nettoudgifter for BUR, ikke mindst de objektive finansieringer. 

Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 3B viser serviceydelser udenfor rammen i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser. 

Tabel 3B: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) – Serviceydelser udenfor rammen 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.22.07 Central refusionsordning -3.517 -3.517 -3.517 -3.517 

Budget i alt i 1.000 kr. -3.517 -3.517 -3.517 -3.517 

5.22.07 Central refusionsordning 
Staten yder statsrefusion således: 

25 % af sagsudgifter mellem 990.000 kr. - 1.829.999 kr. 

50 % af sagsudgifter over 1.830.000 kr. 

Refusionen forventes fordelt således: 

Område 
Forventet antal sær-
ligt dyre enkeltsager 

Budgetteret indtægt 
fra statsrefusion 

5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 9 -644 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5 -669 

5.28.22 Plejefamilier 10 -348 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 6 -1.663 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 1 -163 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -10 

Total i 1.000 kr.  -3.517 

Overførselsudgifter 

Tabel 3C viser overførselsudgifter i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser. 

Tabel 3C Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) - Overførselsudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.57.72 Sociale formål 2.464 2.464 2.464 2.464 

Budget i alt i 1.000 kr. 2.464 2.464 2.464 2.464 

5.57.72 Sociale formål 
Budgettet omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til tabt arbejds-
fortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, hjemmetræning og samværsudgifter til egne 
børn. 

Budgettet til sociale formål er fordelt på følgende områder: 
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Note Foranstaltning Antal 
Budget 2016 

(1.000 kr.) 
Forventet gennem-

snitsudgift (1.000 kr.) 

A 
Merudgifter ved forsørgelse af børn 
med nedsat funktionsevne 

76 1.063 14 

B Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 29 1.272 44 

C Hjemmetræning 1 51 - 

 Øvrige udgifter - 78 - 

A. Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 
Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som fami-
lien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparati-
on/vedligeholdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra 
vask samt ferie.  

Budgettet udgør 1.063 t.kr. og dækker udgiften til 76 børn svarende til en gennemsnitlig budgetteret pris 
på 14 t.kr. 

B. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste  
Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre, såfremt det er en nødvendig kon-
sekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, der 
medfører et behov for, at barnet passes helt eller delvist hjemme. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en 
bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.  

Ved nye ansøgninger indgået efter 1. juli 2013 kan der maksimalt bevilges et beløb på 27.500 kr. om 
måneden for en fuldtidsansat. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ved deltidsansættelse. 

Budgettet udgør 1.272 t.kr. og dækker udgiften til 29 børn med gennemsnitlig budgetteret pris på 44 t.kr. 

C. Hjemmetræning  
Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter 
ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter 
dokumenterbare træningsmetoder.  

Budgettet udgør 51 t.kr. Aktuelt modtager 1 barn hjemmetræning.  
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Nøgletal 
 

5.57.72 Sociale formål - Drift i 
alt, pr. 17-64 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

009 Merudgiftsydelse ved for-
sørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne 

158 206 212 184 199 

015 Hjælp til dækning af tabt 
arb.fortjeneste ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktions-
evne 

382 439 328 374 292 

5.57.72 Sociale formål - Drift i 
alt, pr. 17-64 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

009 Merudgiftsydelse ved for-
sørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne 

387
5
 245 239 203 236 

015 Hjælp til dækning af tabt 
arb.fortjeneste ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktions-
evne 

452 473 326 397 295 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.15 & 8.16 

 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.28.20 Plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge 

2.037 2.144 5.438 3.572 3.839 

5.28.21 Forebyggende foran-
staltninger for børn og unge 

3.698 2.254 3.386 3.034 2.788 

5.28.23 Døgninstitutioner for 
børn og unge  

2.060 1.273 1.524 1.566 1.885 

Drift i alt, pr. 0-22 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.28.20 Plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge 

2.438 2.035 5.318 3.524 3.853 

5.28.21 Forebyggende foran-
staltninger for børn og unge 

2.865 1.965 3.182 2.893 2.792 

5.28.23 Døgninstitutioner for 
børn og unge  

1.461 1.226 1.407 1.531 1.787 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.61 og 8.60. 

 

                                                      
5
 ECO Nøgletal tager udgangspunkt i det vedtagne budget. Budgettet på området er blevet tilpasset i forbindelse med budgetop-

følgning efter første kvartal 2015. Det forventede regnskabsresultat for 2015 forventes at ligge på samme niveau som 2014. 
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Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter 
og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser overfor børn og unge i 
aldersgruppen 0-18 år.  

På politikområdet er følgende vedtagne politikker og helhedsplaner: 

• Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 
• Sundhedspolitikken, vedtaget af Byrådet i 2007 
• Sundhedsstrategien 2015 - 2017, vedtaget af Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

samt Familie- og uddannelsesudvalget 9.3.2015 
• Sundhedsaftale med Region Sjælland 

Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

At implementere Solrød Kommunes ny sundheds-
strategi 2015-2018, herunder at sundhedsplejen 
indgår i bestræbelserne på at integrere sundhed i 
alle dele af den kommunale virksomhed. 

Sundhedsplejen udvikler samt implementerer nye indsatser 
under Sundhedsstrategien, heri medtænkt anbefalingerne i 
forebyggelsespakkerne. 

Sundhedsplejen fortsætter og videreudvikler konceptet for 
sundhedseksperimentariet for skoleelever i 6., 8. og 9. klas-
se, således, at der udarbejdes et nyt koncept for 3. klasser, 
mens indsatsen for 7. klasser udgår. 
 
Fokus vil være på mental sundhed og trivsel samt KRAM-
faktorerne og for 8. - 9.klasserne yderligere fokus på seksuel 
sundhed.  

 

Sundhedsplejen fremmer herved den tidlige indsats over for 
livsstilssygdomme. Yderligere ved fortsættelse af tilbuddet til 
forældre og deres børn, hvor skolebørn har problemer med 
overvægt, men i en tilpasset form ud fra efterspørgsel hos 
borgerne. 

At yde en sundhedsfremmende og forebyggende 
indsats i spædbørns- og småbørnsfamilier. 

Med udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer understøt-
tes og udvikles familiens evner samt handlekompetencer til 
selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med 
det at få og have børn. 

 

Sundhedsplejen tilbyder og afholder løbende familieforbere-
delses-uddannelse for forældre i Familieiværksætternes regi. 

Sundhedsplejen tilbyder 100% af spædbørnsfamilier mindst 
fem besøg i barnets første leveår samt et barselsbesøg. 

 

Edinburgh- samt Gotlandsscreening og Marte Meo metoden 
bliver anvendt til familier ved 2 måneders besøget. Marte 
Meo anvendes herudover ved problemstillinger som eksem-
pelvis relationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. 

At yde en sundhedsfremmende og forebyggende 
indsats over for skoleelever. 

Skoleelever på udvalgte klassetrin, jf. servicenormen, tilby-
des sundhedssamtaler, undervisning, vejledning samt funkti-
onsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. 

At styrke og forbedre den sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats over for sårbare familier 
med børn og unge med særlige behov i forhold til 
den primære forebyggelse. 

Styrke det tidlige relationsarbejde mellem forældre og børn, 
blandet andet ved at have fokus på at styrke forældreevner 
samt anvende Marte Meo metoden. 

At sundhedsplejen medvirker ved sundhedsfrem-
mende og tværfagligt samarbejde i lokalmiljøet. 

Sundhedsplejen fungerer som konsulenter for daginstitutio-
ner, dagpleje og skoler i forhold til generel sundhedsfremme 
og smitsomme sygdomme. 

At forebygge og behandle tandstillingsfejl, der in-
debærer forudsigelige eller eksisterende risici for 
fysiske skader og/eller psykosociale belastninger. 

Alle børn tilses af tandplejer og tandreguleringskonsulent i 
løbet af skolegangen. 
Alle børn tilses af tandlæge med 15 måneders interval, jf. 
servicenormen. 
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Serviceniveau 

Kommunal tandpleje 

Solrød Kommune er praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger 
foregår hos privatpraktiserende tandlæger.  

Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige 
tænder (risikobørn) behandles efter behov. Sundhedstjenesten har en tandplejer ansat på 30 timer/uge, 
som administrerer ordningen og foretager forebyggende arbejde i form af undervisning på Sundhedsple-
jens familieforberedelseskurser for familier med nyfødte.  

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af 
tandplejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. 

Kommunal sundhedspleje 

Småbørn 
Familien tilbydes besøg senest en uge efter hjemkomst fra sygehuset i henhold til Vejledning om fore-
byggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2011. Alle familier med nyfødte børn 
kontaktes derfor telefonisk indenfor barnets første leveuge for at afdække, hvor hurtigt familien har behov 
for besøg.  

Hjemmebesøg 

Der tilbydes 5 hjemmebesøg til børn i alderen 0-1 år: 

- Etableringsbesøg - 1½ time  
- 3 ugers besøg – 1 time  
- 2 måneders besøg -1½ time inkl. forebyggende Marte Meo-film  
- 5 måneders besøg – 1 time 
- 8 måneders besøg – 1½ time 

Herudover tilbydes Barselsbesøg både på hverdage, lørdage samt søn-og helligedage til de familier, der 
udskrives inden for 72 timer efter en fødsel. 

Besøg ud over denne servicenorm tilbydes ved individuelle og særlige behov, hvor sundhedsplejersken 
ud fra et fagligt skøn vurderer det nødvendigt i forhold til barnets og familiens trivsel. Familieforberedel-
seskurser tilbydes til alle forældre. Til udvalgte mødre tilbydes deltagelse i mødregrupper. Åben konsul-
tation tilbydes 1 gang pr. uge til alle familier, der oplever behov herfor. Baby Café arrangeres 4-5 gange 
om året for familier, der ønsker viden i forhold til barnets udvikling ud fra aktuelt emne. Telefonrådgivning 
tilbydes dagligt til alle familier via direkte mobiltelefonkontakt med den enkelte sundhedsplejerske. Sund-
hedstjenesten har konsulentfunktion overfor alle kommunens daginstitutioner, dagplejen samt SFO, og 
tilbyder telefonrådgivning overfor samme. 

Skolebørn 
Sundhedsplejersken tilbyder følgende undersøgelser, sundhedssamtaler og/eller sundhedspædagogisk 
undervisning til skoleelever og deres forældre: 

0.klasse: Alle elever indkaldes til lovpligtig indskolingsundersøgelse 
1.kl: Alle elever tilbydes sundhedspædagogiskundervisning ved Sundhedscirkus inkl. højde, 

vægt, syn for hele klassen, samt indkaldes til opfølgende individuelle indskolingsundersø-
gelse ud fra behov.  

2.kl: Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 
3.kl: Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny 

Sundhedsstrategi i skoleårene 2015- 2018. Fokus er på mental sundhed og trivsel, 

kammeratskab m.m.. 

4.kl: Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 
5.kl: Alle elever indkaldes til individuel undersøgelse (højde, vægt, syn, hørelse) og sundheds-

samtale. 
Piger og drenge tilbydes hver for sig pubertetsundervisning. 

6.kl: Elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale.  
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny 
Sundhedsstrategi i skoleårene 2015- 2018. Fokus er på mental sundhed, familienetværk 
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og støtte samt trivsel. 
7.kl: Alle elever tilbydes synsprøve evt. højde og vægt samt individuel sundhedssamtale. 

Alle klasser tilbydes undervisning i røg og alkohol i samarbejde med SSP-konsulent. 
8.kl: Alle elever indkaldes til lovpligtig udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. 

Klassen tilbydes Sundhedseksperimentariet inkl. sundhedsprofil. Fokus er på sundhed 
generelt både fysisk og mentalt samt røg og alkohol herunder flertalsmisforståelser. 

9.kl: Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny 
Sundhedsstrategi i skoleårene 2015 - 2018. Fokus er på seksuel sundhed, sexsygdomme, 
mental sundhed, alkohol samt at kunne vælge til og fra i forhold til eget liv og livsstilsva-
ner. 

Special-kl.: Undersøgelser, sundhedssamtaler m.v. følger det generelle serviceniveau for årgangen, 
men vurderet ud fra et hensyn til den enkelte elevs behov.   
Eleverne indkaldes af sundhedsplejersken. 

 
To sprogs-
Sprog-kl.: 

 
Alle nye elever indkaldes til undersøgelse og sundhedssamtale. 
Øvrige elever følger det generelle serviceniveau for årgangen. 

 

Alle klassetrin har mulighed for individuelt tilbud om klasseundervisning ud fra specielle problemstillinger 
– dette aftales mellem klasselærer og skolesundhedsplejersken.  

 

Befolkningsudvikling 

Sundhedstjenesten 

Nyfødte 
Antallet af nyfødte i Solrød Kommune i perioden fra 2009 og frem til første halvår af 2015 er vist i tabel A. 

Ud over nyfødte i Solrød Kommune sker der nettotilflytning af familier med småbørn. I første halvår af 
2015 er der givet besøg til 27 børn (29 tilflyttere mod 2 fraflyttere), samt 32 flygtninge familier med børn, 
der alle har fået individuelle behovsbesøg med tolk. Det tidsmæssige ressourceforbrug til behovsbesøg 
med tolkebistand er en halv til en hel gang større end behovsbesøg uden tolkebistand.    

Tabel A: Nyfødte 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. halvår 102 101 84 95 82 80 93 

2. halvår 104 102 93 74 78 87  

Total 206 203 177 169 160 167  

Ændring i pct.  -1,46 -12,81 -4,52 -5,33 4,38  

Kilde: BURs optælling (i overensstemmelse med optælling fra Folkeregisteret). 

Skolebørn 
Befolkningsprognosen i tabel B viser et fald i antal børn i skolealderen (6 -16 årige) fra 2012 til 2015. Fra 
2016 til 2019 fortsætter faldet i antallet af børn i aldersgruppen.  

Sundhedsplejen tilser, udover kommunens egne skolebørn i aldersgruppen 6-16 år, også skolebørn fra 
andre kommuner der går i Solrød Kommunes tre privatskoler: Køge Bugt Privatskole, Sydkystens Privat-
skole og Jersie Privatskole.  Disse børn indgår ikke i børnetallet i tabel B, og skal derfor tillægges tallene 
i tabelen herunder, for at angive det rette aktivitetsniveau. 
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Tabel B: Skolebørn 

Aldersgruppe 
Faktisk Prognose 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6-16 år 3.451 3.398 3.391 3.404 3.386 3.390 3.349 3.336 3.276 

Ændring i pct.  -1,54 -0,21 0,38 -0,53 0,12 -1,21 -0,39 -1,80 

Kilde: Befolkningsprognose for Solrød Kommune 2015 

Nye initiativer 
Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-19 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

S 101-04 Tandregulering -300 -300 -300 -300 

Nye initiativer i alt -300 -300 -300 -300 

 
Handlekatalog 2016-2019 

Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Budget  

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 11.595 11.595 11.595 11.595 

2. Fremskrivning til 16-priser 183 183 183 183 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 11.777 11.777 11.777 11.777 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -4 -4 -4 -4 

6. Nye initiativer -300 -300 -300 -300 

Budget 2016-2019 11.473 11.473 11.473 11.473 
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Budget 2016-2019 

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget på kontoområder (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

4.62.85 Kommunal tandpleje 7.327  7.327 7.327 7.327 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 4.147 4.147 4.147 4.147 

Budget i alt i 1.000 kr. 11.473 11.473 11.473 11.473 

 

4.62.85 Kommunal tandpleje 

Budgettet til tandplejen udgør 7.327 t.kr., heraf udgør udgifter til ØD 494 t.kr. og omfatter løn til tandplejer 
og tandreguleringskonsulent samt øvrige udgifter og arbejdsskadeforsikring. 

Tandplejeren giver undervisning på Sundhedsplejens familieforberedelseskursus og tilser børn i skolepe-
rioden. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra 
en faglig vurdering om behandling. 

Udgifter, U-ØD: 

Udgift 
Budget 

2016  

Tandpleje (0-18 år), alm. forebyggende undersøgel-
ser og behandlinger 

3.935 

Tandregulering 2.897 

I alt (i 1.000 kr.) 6.832 

 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra fødslen og indtil de forlader fol-
keskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i fami-
lieforberedelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersø-
gelser af skoleeleverne. Budgettet udgør 4.147 t.kr. 

Udgifter, ØD: 

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger 3.559 

Øvrige udgifter 355 

IT-system 229 

Arbejdsskadeforsikring 5 

I alt (i 1.000 kr.) 4.147 
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Nøgletal 
 

Sundhedsudgift i kr. pr. 0-17 
årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

4.62.85 Kommunal tandpleje 1.382 1.621 1.655 1.807 1.759 

4.62.89 Kommunal sundheds-
tjeneste 

772 743 785 826 823 

Sundhedsudgift i kr. pr. 0-17 
årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

4.62.85 Kommunal tandpleje 1.515 1.652 1.714 1.816 1.804 

4.62.89 Kommunal sundheds-
tjeneste 

781 766 803 842 844 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 9.60 og 9.61 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

- Fejlagtig eller forskellig kontering.  
- Det valgte/prioriterede serviceniveau. 
- Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 
- Demografiforskelle mellem kommuner. 
- Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struk-
tur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige 
sundhedsudgifter, genoptræningsområdet samt den borgerrettede forebyggelsesindsats. Det fremgår af 
Sundhedsloven, at kommunen skal skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

Politikområdet omfatter desuden hjemmesygeplejen, som varetager sygeplejerskeopgaver hos borgeren 
og på kommunens rehabiliteringspladser. 

Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske 
udvikling samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet.   

Med henblik på en god service for borgerne vil nøgleordene være: 

 innovative løsninger 

 forebyggende og rehabiliterende indsatser 

 effektiv drift 

 inddragelse af civilsamfundet 

Der skal sikres et stadigt fokus på at skabe overblik og sammenhæng mellem sundhedsområdet og æld-
reområdet med henblik på styring af økonomien på ældreområdet samt medfinansieringen af sundheds-
væsenet. Der er derfor fælles mål for politikområde 12 ”Forebyggelse, sundhed og genoptræning” og po-
litikområde 15 ”Ældreområdet”.   

På politikområde 12 er der desuden særskilte mål for den borgerrettede forebyggelse. Mål for området 
udspringer af Solrød Kommunes Sundhedspolitik 2008, borgernes sundhed i Sundhedsprofil 2013 i Re-
gion Sjælland og kommunens Sundhedsstrategi for 2015-2018  

Der har de seneste år været øget fokus på at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksom-
hed og i samarbejdet med foreningslivet, frivillige organisationer og patientforeninger Fremadrettet vil der 
fortsat være fokus på dette, og i de tiltag på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet løses tværsek-
torielt kan disse findes på flere politikområder fx 11, 12 og 15, som hver løser en del. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsstrategi 2015-2018 

 Sundhedsaftale med Region Sjælland 

 Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 
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Mål for politikområde 12 (og politikområde 15 – Ældre og handicappede) 
 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Med udgangspunkt i regeringens nationale mål for 
sundhed: 
 
Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes 
Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental 
sundhed 
Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental 
sundhed 
Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit miljø 
Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og 
alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 
Mål 6: Færre børn skal være overvægtige 
Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen 
og 
Solrød Kommunes sundhedsstrategi 2015 - 2018, 
udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Fore-
byggelsespakkerne og sundhedsprofilen 2013, iværk-
sættes relevante forebyggelses- og sundhedsfrem-
mende indsatser 

At implementere sundhedsstrategiens mål for 2016 

Implementering af Sundhedsaftale 2015 – 2018, Fæl-
les om bedre sundhed, og herunder de fælleskom-
munale målsætninger: 

 Kommunerne skal forebygge uhensigts-
mæssige indlæggelser og genindlæggelser. 

 Alle kommunerne skal have tilbud til kroni-
ske syge. 

 Alle kommuner skal implementere en fælles 
kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbej-
de om komplekse genoptræningsopgaver. 

 Alle kommuner skal arbejde med systema-
tisk ledelsesinformation på sundhedsområ-
det. 

 Alle kommuner skal indgå i det tværsektori-
elle samarbejde med Region Sjælland og 
almen praksis om optimering af indsatsen på 
psykiatriområdet. 

 

 I samarbejde med de praktiserende læger af-
dækkes hvilke undersøgelsesmuligheder der 
ligger indenfor Solrød kommunes ramme for ud-
førelse af akutindsats, for derigennem at undgå 
den akutte indlæggelse. 

 At arbejde med målrettet datafangst indenfor 
ældre- og sundhedsområdet. 

 At kvalificere Solrød kommunes tværgående 
indsats indenfor psykiatriområdet. 

 Al tilpasse Solrød kommunes tilbud til de kom-
plekse genoptræningsforløb i regi af Sundheds-
aftalen og tværkommunale samarbejder. 

 

Brugen af ny teknologi 

 Med henblik på at imødegå de kommende 
års udfordringer med flere ældre og færre 
hænder til at tage sig af dem, skal der ske 
en udvikling af nye innovative servicetilbud 
og teknologiske løsninger, til gavn for såvel 
borgere som medarbejdere. 

 

 At undersøge om ny teknologi kan anvendes i 
genoptræningen af kommunens borgere og til 
telemedicinske løsninger. 

 At afsøge muligheder og ind tænke ny teknologi 
i de kommende plejeboliger og rehabiliteringsaf-
snittet. 

 Der skal løbende udarbejdes kvalitetsstandar-
der, der tager højde for nye teknologiske hjæl-
pemidler, såvel de kropsbårne som genbrugs-
hjælpemidler 

Understøttelse af frivilligindsatsen. 

 Byrådet ønsker at understøtte borgernes 
muligheder for at tage ansvar for kommu-
nens sociale udfordringer, derfor skal der fo-
kuseres på at understøtte den frivillige ind-
sats. 

 

 At fokusere på øget kommunikation og informa-
tion til borgerne om mulighederne for at engage-
re sig i den frivillige sociale indsats i Solrød 
Kommune. Blandt andet i forbindelse med 
kommunens nye hjemmeside. 

 At arbejde målrettet med at opmuntre til og un-
derstøtte udviklingen af nye sociale frivillige ak-
tiviteter. Et bredt udvalg af aktiviteter giver flere 
muligheder for borgerne i forhold til at vælge 
indsats efter interesseområde. 

 At tilbyde gode fysiske rammer for det frivillige 
sociale arbejde ved brug af de nye lokaler til fri-
villige aktiviteter i Aktivitets- og Frivilligcentret.  
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Implementering af klippekortordning. 

 Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov 
for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. 
kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskva-
liteten for de svageste hjemmehjælpsmodta-
gere gennem en klippekortmodel.  

 For Solrød Kommune drejer det sig om 
255.000 kr. i 2015 og 510.000 kr. i 2016. 

 At evaluere den i 2015 implementerede ordning, 
med henblik på eventuel justering af målgrup-
pen 

 

Befolkningsudvikling 
I nedenstående tabel er vist befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper.  

Befolkningsudvikling 
 Faktisk Prognose 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-19 år 5.760 5.763 5.738 5.637 5.627 5.582 5.535 5.513 

20-64 år 11.643 11.674 11.781 11.774 12.294 12.366 12.428 12.576 

65-79 år 3.159 3.325 3.401 3.523 3.599 3.670 3.685 3.691 

80 år+ 583 605 635 661 716 751 832 892 

I alt 21.145 21.367 21.555 21.595 22.236 22.370 22.480 22.672 

Ændring i pct.  1,05 0,88 0,18 2,97 0,60 0,49 0,86 

Kilde: De faktiske tal er fra befolkningsprognose – 2015 og prognosetallene er fra Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 
2015. 
 

Budgettet for 2016 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede udvikling i antallet af ældre. 
Herudover er der til imødegåelse af udgifterne til det stigende antal ældre afsat puljer til demografisk ud-
vikling, se særskilt afsnit vedrørende demografipuljer. 

Nye initiativer 
 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-2019 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 
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Tabel 1A: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1.000 kr.) service indenfor rammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I30X 01 Forebyggelse af dysfagi 50 0 0 0 

I30X 03 Glat udskrivning rehabilitering -120 -120 -120 -120 

S30X 05 Sundhedsstrategi -185 -185 -185 -185 

S30X 06 Solrød2Go -35 -35 -35 -35 

S30X 07 Sund By mm -36 -36 -36 -36 

S30X 10 Sundhedsdag -22 -22 -22 -22 

Nye initiativer i alt -348 -398 -398 -398 

 

Tabel 1B: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1.000 kr.) service udenfor rammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I309 13 Psykiatrisk sygeplejerske - målrettet brug -17 -17 -17 -17 

I309 14 
Tværgående psykiatri - akutpladser & akuttele-
fon 

-17 -17 -17 -17 

I30X 01 Forebyggelse af dysfagi -988 -988 -988 -988 

I30X 02 Forebyggelse af UVI -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 

Nye initiativer i alt -2.652 -2.652 -2.652 -2.652 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-18 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge over-
skuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni 2015. I budgetmappen er 
der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskrivelse af det 
enkelte forslag. 

Budget 

Samlet budgetforslag 
I nedenstående tabeller fremgår det samlede budget 2016-2019 på politikområdet. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling. Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.) 

12. Forebyggelse Sundhed og genoptræning 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 25.478 26.091 26.795 26.795 

2. Fremskrivning til 16-priser 499 505 512 512 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 25.978 26.597 27.308 27.308 

4. Opjustering af budgetgrundlag -11 283 229 1.015 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -267 -261 -251 -246 

6. Nye initiativer -348 -398 -398 -398 

Budget 2016-2019 25.351 26.220 26.888 27.678 
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Tabel 2B: Budgettets udvikling. Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) 

12. Forebyggelse Sundhed og genoptræning 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 75.719 77.552 79.401 79.401 

2. Fremskrivning til 16-priser 633 651 670 670 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 76.351 78.203 80.071 80.071 

4. Opjustering af budgetgrundlag 2.973 3.935 3.467 4.842 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer -2.652 -2.652 -2.652 -2.652 

Budget 2016-2019 76.672 79.487 80.886 82.261 

Budget 2016-2019 
Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Serviceudgifter indenfor rammen 

Tabel 3A. Nettobudget – Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.) 

Kontoområde  2016 2017 2018 2019 

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 8.115 8.315 8.483 8.675 

4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 2.644 2.644 2.644 2.644 

4.85 Kommunal tandpleje 67 67 67 67 

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.388 1.388 1.388 1.388 

4.90 Andre sundhedsudgifter 927 927 927 927 

5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.132 11.802 12.300 12.898 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 419 419 419 419 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 659 659 659 659 

Budget i alt i 1.000 kr. 25.351 26.220 26.888 27.678 

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundheds-
loven og træning efter Serviceloven. Der er i 2016 et samlet budget på 8,115 mio. kr. 

Aktiviteten har været stigende på dette område. Aktiviteten er vokset fra 9.300 timer i 2014 til at der i 
2016 forventes en aktivitet på ca. 9.500 timer. Der er dog i 2016 afsat en demografipulje, til dækning af 
en meraktivitet på yderligere ca. 250 timer. Med baggrund i erfaringerne fra de seneste år, er det dog 
vanskeligt præcist at estimere behovet for 2016. 

Stigningen er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød kommune, dels en konsekvens 
af en øget aktivitet på operationsstuerne på sygehusene.  

4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 
På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter læge-
henvisning. Der er i 2016 et samlet budget på 2.644 t. kr. 

4.85 Kommunal tandpleje 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige 
tandplejetilbud. Der er i budget 2016 afsat 67 t. kr. til omsorgstandpleje. 
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4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens Sund-
hedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af forskellig 
art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Der er i budget 2016 afsat 1.388 t.kr. til området. . 
Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 278 t.kr. vedrørende sundhedsstra-
tegi. 

4.90 Andre sundhedsudgifter 

På området registreres andre sundhedsudgifter. Budgettet i 2016 fordeler sig på følgende områder (i 
1.000 kr.): 

Område 
Budget 

2016  

Plejetakster for færdigbehandlede patienter 84 

Begravelseshjælp 350 

Befordringsgodtgørelse 139 

Hospiceophold 355 

I alt (i 1.000 kr.) 927 

 

Udgifterne på dette område vedrører ydelser, hvor det er andre end Solrød kommune visiterer, eller hvor 
borgeren har et lovkrav på ydelsen. 

Budgettet til plejetakst for færdigbehandlede patienter er nedsat med 120 t.kr.. Det forventes at der vil 
være færre færdigbehandlede, som følge af hurtigere udskrivning fra rehabiliteringsafdelingen. 

5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale hjemmesygepleje 

Den kommunale hjemmesygepleje har sygeplejersker på vagt 24 timer i døgnet, og arbejder bl.a. med 
sårbehandling, inkontinensopgaver og kronikerrehabilitering. Der varetages også opgaver på rehabilite-
ringspladserne. Der er sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvik-
ling forventes at fortsætte. Der er i budget 2016 afsat 11,132 mio.kr. til hjemmesygepleje. 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om fore-
byggende hjemmebesøg hos borgere på 75 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk 
hjælp.  

6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Området omfatter udgifter til forebyggelseskonsulent og praksiskonsulent.  
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Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 3B. Nettobudget – Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 76.672 79.487 80.886 82.261 

I alt 76.672 79.487 80.886 82.261 

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 
2016 bygger på udviklingen de første måneder af 2015 og fordeler sig på følgende områder (i 1.000 kr.): 

Område 
Budget 

2016  

Somatik (ambulant, stationær) 64.216 

Psykiatri (ambulant, stationær) 2.747 

Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige) 8.899 

Genoptræning under indlæggelse 810 

I alt (i 1.000 kr.) 76.672 

Det indgår i handlekataloget, at nedbringe udgifterne til patienter med dysfagi og urinvejsinfektion, ved at 
videreuddanne personalet i ældreplejen, således at der bliver større fokus på at opdage tegn på disse li-
delser tidligt. Samlet afsættes der 376 t.kr. til kurser mm for ældreplejens personale. Der er en forvent-
ning om, at udgifterne kan reduceres med samlet 2,6 mio. kr. årligt som følge af disse initiativer. 
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Nøgletal  
 

Sundhedsvæsen, kr. pr. ind-
bygger 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfi-
nansiering af sundhedsvæsenet 

3.488 3.610 3.720 3.920 3.564 

4.62.82 Kommunal genoptræ-
ning og vedligeholdelsestræning 

316 435 372 436 370 

4.62.88 Sundhedsfremme og fo-
rebyggelse 

64 119 94 108 131 

Sundhedsvæsen, kr. pr. ind-
bygger 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfi-
nansiering af sundhedsvæsenet 

3.301 3.475 3.640 3.820 3.475 

4.62.82 Kommunal genoptræ-
ning og vedligeholdelsestræning 

369 452 379 432 376 

4.62.88 Sundhedsfremme og fo-
rebyggelse 

77 152 126 133 187 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.71 & 9.70. 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd 
og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: 

 Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og pensionister 

 Pension 

 Personlige tillæg 

 Boligstøtte. 

 Begravelseshjælp 

 Befordringsgodtgørelse 

 Boligformidling af husvilde og flygtninge 

Mål  
Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. 

Befolkningsudvikling 

Ældre 
Befolkningsprognose 2015, viser generelt en stigning i antallet af ældre over 65 år i Solrød kommune. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

65-79 år 3.325 3.401 3.523 3.599 3.670 3.685 3.691 

80 år- 605 635 661 716 751 832 892 

Kilde: Solrød kommunes befolkningsprognose 

Nye initiativer 
Oversigten over nye initiativer i budget 2016-2019 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomisk konsekvens. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og 
mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1A: Nye initiativer i budget 2016-2018 (i 1000 kr.) –Serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 309-08 
Bedre brug af klinisk funktion (sparring med regio-
nens lægerepræsentant) 

-81 -81 -81 -81 

Nye initiativer i alt -81 -81 -81 -81 

Tabel 1C: Nye initiativer i budget 2016-2018 (i 1000 kr.) –Overførselsudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 204-01 
Indgåelse af prisaftale vedr. fodbehandling (hel-
bredstillæg) 

-30 -30 -30 -30 

I 309-06 
Øget boligvejledning – hjælp til opskrivning i bolig-
selskaber 

-100 -100 -100 -100 

I 309-07 Frivillig økonomisk vejledning -30 -30 -30 -30 

Nye initiativer i alt -160 -160 -160 -160 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I budget-
mappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskri-
velse af det enkelte forslag. 
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Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget  

Reform af beskæftigelsesindsatsen/refusionssystemet 
På politikområdet berører reformen af refusionssystemet den kommunale medfinansiering af førtidspen-
sioner. Hovedprincippet i reformen er, at kommunernes medfinansieringsandel vokser, jo længere tid 
den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse – den såkaldte trappemodel. Det er kun 
udgifter til førtidspensionskendelser efter 1. juli 2014 der er omfattet af trappemodellen. De resterende 
førtidspensionsudgifter beregnes stadig med mellem 50 og 65 procent kommunal medfinansiering i 2016 
-19. Merudgiften som følge af refusionsomlægningen er i 2016 beregnet til 700.000 kr.    

Budget 

Samlet budgetforslag 
Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller.  

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015. Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses 
mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling - serviceudgifter 

13. Sociale ydelser og Pension 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 3.952 3.952 3.952 3.952 

2. Fremskrivning til 16-priser 53 53 53 53 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 4.005 4.005 4.005 4.005 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.283 1.283 1.283 1.283 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -892 -892 -892 -892 

6. Nye initiativer -81 -81 -81 -81 

Budget 2016-2019 4.316 4.316 4.316 4.316 

Tabel 2B: Budgettets udvikling - Overførselsudgifter 

13. Sociale ydelser og Pension 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 56.065 55.051 55.051 55.051 

2. Fremskrivning til 16-priser 760 745 745 745 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 56.825 55.796 55.796 55.796 

4. Opjustering af budgetgrundlag 2.445 2.445 2.445 2.445 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -552 -286 -286 -286 

6. Nye initiativer -160 -160 -160 -160 

Budget 2016-2019 58.559 57.795 57.795 57.795 

Budget 2016-2019 

Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.) - Serviceudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

0.11 Beboelse 1.755 1.755 1.755 1.755 

0.18 Driftssikring af boligbyggeri 50 50 50 50 

5.99 Øvrige sociale formål 605 605 605 605 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 607 607 607 607 

6.53 Jobcentre 1.299 1.299 1.299 1.299 

I alt 4.316 4.316 4.316 4.316 
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0.11 Beboelse 
Budgetområdet omfatter en række boliger til flere sociale formål, bl.a. til midlertidig indkvartering af flygt-
ninge, akut boligløse, værested for socialt udsatte, udslusningsbolig for unge og lejede pensionistboliger. 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge i 2016 budget-
teres til 1,755 mio. kr. Beregningen baseres på driften af 84 værelsesenheder placeret i både kommu-
nens egne ejendomme og i lejede ejendomme. 

0.18 Driftssikring af boliger 
Kommunen er forpligtet til at betale boligselskabets tab i forbindelse med manglende husleje eller istand-
sættelse af lejlighed, når der er tale om borgere som har fået anvist en bolig af kommunen. Kommunen 
har ret til anvisning af 25 % af ledige boliger. 

Endvidere dækkes udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge ifølge lov om integration af 
udlændinge i Danmark. 

5.99 Øvrige sociale formål 
Budgettet vedrører udgifter til tinglysningsudgifter og husvilde boliger. 

Tinglysningsafgifter  

Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgiften ved de sager, hvor borgere ydes lån til betaling af ejen-
domsskat. Budgettet er på 443.000 kr. i 2016-2019. 

Husvilde 

Byrådet skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen 
må ikke overstige lejeværdien af den beboelse der anvises, eller den sædvanlige boligudgift i området 
for en enlig eller for en familie af samme størrelse. 

Budgettet er på 162 tusind kr. i 2016-2019. 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Budgettet omfatter lægeerklæringer og administrative udgifter i forbindelse med velkomst og boligplace-
ring af flygtninge og integrationsindsatsen 

6.53 Jobcentre 
Budgettet skal dække udgifterne til lægeerklæringer som kræves i forbindelse med behandlingen af sy-
gedagpenge- og pensionssager. Lægeerklæringerne indhentes som dokumentation for udbetaling af 
ydelser. 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
Budgettet dækker udgifter til tandlægekonsulenten, som støtte for administrationen i tandlægefaglige 
vurderinger. 
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Overførselsudgifter 

Tabel 3B: Nettobudget (1000 kr.) – Overførselsudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.66 Førtidspension med 80 pct. medfinansiering – tilkendt efter 
1. juli 2014 

3.829 3.829 3.829 3.829 

5.67 Personlige tillæg m.v. 1.318 1.318 1.318 1.318 

5.68 Førtidspension med 50-65 pct. medfinansiering – tilkendt før 
1. juli 2014 

40.321 39.557 39.557 39.557 

5.72 Sociale formål 571 571 571 571 

5.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 6.868 6.868 6.868 6.868 

5.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 5.652 5.652 5.652 5.652 

I alt 58.559 57.795 57.795 57.795 

5.66 Førtidspension tilkendt efter d. 1. juli 2014 
Området omfatter førtidspensioner der er tilkendt efter 1. juli 2014. Det vil sige, at den kommunale med-
finansieringsandel varierer fra 20 til 80 procent i 2016 og fremefter, da nye tilkendelser af førtidspension 
fra denne dato er omfattet af trappemodellen. Der regnes med 26 helårspersoner i 2016 med en årlig 
gennemsnitlig udgift på 185.000 kr. og en medfinansieringsandel på 79,6 %. 

Tabellen nedenfor viser udviklingen i tilkendte førtidspensioner siden 2012, samt prognosen for 2015 og 
2016.  

 
2012 2013 2014 2015* 2016* 

Antal førtidspensionsforløb primo perioden 451 436 429 410 408 

Antal førtidspensionsforløb påbegyndt i perioden 50 44 37 43 36 

Antal førtidspensionsforløb afsluttet i perioden 65 51 56 45 49 

Antal førtidspensionsforløb ultimo perioden 436 429 410 408 395 

*) Prognosetal 

Tabellen viser en udvikling med færre tilkendelser af førtidspension og dermed også et fald i antal mod-
tagere. Det skyldes dels fleksjob- og førtidspensionsreformen, og dels en bevist strategi i Solrød kom-
mune.  

5.67 Personlige tillæg med 50 pct. refusion 
Personligt tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomi-
ske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter. 

Budgettet er beregnet på grundlag af forbruget i regnskab 2014 og det forventes, at ca. 1.000 personer 
vil være berettiget til personlige tillæg. Personlige tillæg omfatter bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlæge-
behandling, fysio- og fodterapi, supplerende tilskud, tandproteser, fodbehandling, varmetilskud, høreap-
parater mv. 

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
Budgettet vedrører førtidspensioner, som er tilkendt i perioden før 1. juli 2014. Budgettet omfatter før-
tidspensioner tilkendt efter 3 forskellige regler og med medfinansieringsandele fra 50 til 65 procent. Der 
er budgetteret med 375 helårspersoner i 2016 og 368 i 2017 til 2019.  

Kommunens betalingsforpligtigelse for førtidspensionister der fraflytter kommunen gælder i 6 år. Det 
gælder også selvom om kommunen ikke medvirker til fraflytningen 

5.72 Sociale formål med 50 pct. refusion 
Budgettet vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt  til dækning af 
merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 
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Hjælp til sygebehandling: 
Budgettet er afsat til dækning af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, som 
ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er en forudsætning, at man ikke selv har økonomisk mulig-
hed for at kunne betale. Budgettet dækker udgifter til 64 personer. 

Hjælp til enkeltudgifter: 
I særlige tilfælde kan man få hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter, som man ikke selv 
har økonomisk mulighed for at kunne betale, eller på anden måde kan få dækket. 

Budgettet dækker enkeltudgifterne til 45 personer. 

Efterlevelseshjælp: 
Efterlevelseshjælp kan udbetales til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Hjæl-
pen er indtægtsbestemt. 

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 
Budgettet vedrører merudgifter ved forsørgelse af  personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 

5.76 Boligydelser til pensionister 
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, og den beregnes som udgangspunkt af den leje, der 
betales for boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales udover huslejen, såsom f.eks. var-
me- eller antennebidrag. Det samme gælder for andelsboliger. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens udgifter 
efter fradrag af 75 % statsrefusion. 

Udgift 
Budget 

2016 

Tilskud til lejere 4.066 

Lån til lejere af én- og tofamiliehuse 93 

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 325 

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.781 

Efterregulering 15 

Tilbagebetaling af lån og renter -250 

Budgettet vedrørende tilskud til lejere i ældreboliger har været stigende i de senere år og det er derfor 
blevet opskrevet med 750.000 kr. ved budgetlægningen for 2016. Det forventes, at der i gennemsnit er 
125 personer der modtager tilskud i ældreboliger henover året. Budgettet på de øvrige områder er frem-
skrevet fra 2015, og der forventes samme aktivitetsniveau i 2016 som i 2015. 

5.77 Boligsikring 
Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens udgif-
ter efter fradrag af 50 % statsrefusion.  

Udgift 
Budget 

2016 

Boligsikring som lån 16 

Boligsikring som tilskud 667 

Almindelig boligsikring 5.141 

Efterregulering -172 

Budgettet vedrørende almindelig boligsikring har været stigende i de senere år, og det er derfor blevet 
opskrevet med 1 mio. kr. ved budgetlægningen for 2016. Stigningen skyldes blandt andet et voksende 
antal flygtninge, der i integrationsperioden ofte er på kontanthjælp – og derfor har brug for boligsikring. 
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Det forventes, at der gennemsnitligt vil være 510 personer der skal modtage almindelig boligsikring hen-
over året. Budgetterne på de øvrige områder er fremskrevne fra 2015, og der forventes samme aktivi-
tetsniveau i 2016 som i 2015. 

Nøgletal 
 

Boligstøtte 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.77 Boligsikring – udgift i kr. pr. 
17-64 årig 

349 358 587 582 603 

5.76 Boligydelser til pensionister 1.697 1.820 2.174 2.515 2.399 

Boligstøtte 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.77 Boligsikring – udgift i kr. pr. 
17-64 årig 

360 343 574 588 603 

5.76 Boligydelser til pensionister 1.495 1.828 2.202 2.553 2.431 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.50, 8.51 samt 7.10 og 7.11 

 

Førtidspensionister – udgift i 
kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.68 Førtidspension med 50 pct. 
refusion 

383 375 791 546 620 

5.69 Førtidspension med 35 pct. 
refusion (før 1. januar 2003) 

597 603 1.218 938 1.085 

5.70 Førtidspension med 35 pct. 
refusion (efter 1. januar 2003) 

2.509 2.456 5.005 3.447 4.389 

Førtidspensionister – udgift i 
kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.68 Førtidspension med 50 pct. 
refusion 

346 390 749 544 601 

5.69 Førtidspension med 35 pct. 
refusion (før 1. januar 2003) 

568 646 1.171 953 1.060 

5.70 Førtidspension med 35 pct. 
refusion (efter 1. januar 2003) 

2.569 2.449 5.205 3.527 4.534 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.30 og 8.31 
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Personlige tillæg mv. – udgift 
pr. pensionist i kr. 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.67 Personlige tillæg mv. 302 321 494 499 494 

Personlige tillæg mv. – udgift 
pr. pensionist i kr. 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

5.67 Personlige tillæg mv. 332 351 494 541 510 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.40 samt 8.41. 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botil-
bud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: 

 Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap 

 Misbrug (alkohol, stoffer) 

 Socialpsykiatri 

 Hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede 

 Støttekontaktpersonordning til socialt udsatte og psykisk syge m.v. 

 Aktivitets- og samværstilbud 

 Beskyttet beskæftigelse 

 Kompenserende specialundervisning 

 Særligt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

 

Etablering af en sammenhængende og tværgående 
psykiatriindsats  

 

 Et tættere samarbejde mellem den tværgående  
psykiatriske sygeplejerske og Job- og Social-
Centeret med henblik på at afkorte, forhindre og 
reducere psykiatriske indlæggelser. 

 Etablering af en akuttelefon og akutovernatning 
til sindslidende i samarbejde med Ældreområ-
det. 
(under forudsætning af politisk godkendelse af 
innovationsprojekt). 

Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed i forbin-
delse med det specialiserede område 

 Fortsat tæt opfølgning og kvalificering af eksi-
sterende styreredskaber. 

 Fortsat have et visitationsudvalg til døgnophold. 

 Øge brugen af rehabiliteringsteamet og res-
sourceforløb med henblik på at styrke et tvær-
fagligt og målrettet forløb og dermed minimere 
udgifterne. 

  

Opkvalificering af medarbejderne i Handicap og Soci-
alpsykiatrien ift. den forebyggende og sundhedsfrem-
mende indsats i Solrød Kommune jf. sundhedsstrategi-
en 

 Temaarrangementer med undervisning for 
medarbejdere  

 Temaeftermiddage for borgere i Handicap og 
Socialpsykiatrien  

 

Nye initiativer 
Oversigten over nye initiativer i budget 2016-2019 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomisk konsekvens. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1A: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1000 kr.) – serviceudgifter 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I 309-14 Tværgående psykiatri – akutpladser & akuttelefon -160 -160 -160 -160 

Nye initiativer i alt -160 -160 -160 -160 
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Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I budget-
mappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskri-
velse af det enkelte forslag. 

Budget  

Samlet budgetforslag 
Det samlede budget 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015. Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses 
mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling – Serviceudgifter indenfor rammen 

14. Specialiserede tilbud til voksne 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 80.168 80.167 80.167 80.167 

2. Fremskrivning til 16-priser 840 840 840 840 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 81.007 81.007 81.007 81.007 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -4 -4 6 6 

6. Nye initiativer -160 -160 -160 -160 

Budget 2016-2019 80.844 80.844 80.854 80.854 

Tabel 2B: Budgettets udvikling – Serviceudgifter udenfor rammen 

14. Specialiserede tilbud til voksne 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

2. Fremskrivning til 16-priser 0 0 0 0 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

Tabel 2C: Budgettets udvikling – Overførselsudgifter 

14. Specialiserede tilbud til voksne 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 4.640 4.640 4.640 4.640 

2. Fremskrivning til 16-priser 46 46 46 46 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 4.687 4.687 4.687 4.687 

4. Opjustering af budgetgrundlag 2.200 2.200 2.200 2.200 

5. Nedjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 6.887 6.887 6.887 6.887 

 
  



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 14. Specialiserede tilbud til  
 Voksne og ældre 
 

 

177 

Budget 2016-2019 

Tabel 3A: Nettobudget (1000 kr.) – Serviceudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.246 3.246 3.246 3.246 

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.937 1.937 1.937 1.937 

4.85 Kommunal tandpleje 41 41 41 41 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.060 12.060 12.065 12.065 

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL 
§10) 

84 84 84 84 

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 
(Sundhedsloven) 

1.911 1.911 1.911 1.911 

5.45 Behandling af stofmisbruger (SEL § 101 og sundhedsloven) 2.404 2.404 2.404 2.404 

5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) 29.452 29.452 29.452 29.452 

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 16.513 16.512 16.512 16.512 

5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §§ 45, 97-99) 1.625 1.625 1.630 1.630 

5.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 2.894 2.894 2.894 2.894 

5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 8.679 8.679 8.679 8.679 

I alt 80.844 80.844 80.854 80.854 

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 
Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller 
psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale 
driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. Budgettet omfatter: 

Objektiv finansiering af institutioner: 
Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. Udgif-
terne fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne 
med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 471 tusind kr. i 2016. 

Køb af pladser: 
Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. 

Budgettet til køb af pladser er på 575 tusind kr. i 2016, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 helårs-
personer. 

Abonnementsbetaling: 
Udgifterne dækker betaling af Solrød kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som 
leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informati-
ons- og kommunikationstekniske hjælpemidler. 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og Greve, Køge, Lejre, Stevns og Sol-
rød kommune, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. Solrød kommunes andel ud-
gør ca. 8 %. Det svarer til 2,2 mio. kr. i 2016 

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede, og andre unge med 
særlige behov der  herved opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en  selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som  muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens 
ophør.  Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 
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Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, fra husholdnings- håndarbej-
der- og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 
værksteder samt andre institutioner. 

Antallet af unge med behov for særlig tilrettelagt uddannelse har været stigende, og, denne tendens ser 
ud til at fortsætte.  

 

 

 

 

4.85 Kommunal tandpleje 
Budgettet på 41 tusind kr. omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk 
eller fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 
13 tusind kr. 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
Budgettet omfatter drifts- og personaleudgifter til hjemmevejledere. Hjemmevejledere yder hjælp til om-
sorg og støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Området omfatter endvidere en række tilbud der er beskrevet nedenfor: 

Fasanvej 16 
Fasanvej 16 fungerer som base for medarbejderne i Center for handicap og socialpsykiatrien. Herudover 
er det værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød kommune. 

Spar 7 
Den 15. maj 2013 åbnede/flyttede de første borgere ind i Solrød Kommunes ny blokbofællesskab ”Spar 
7”, i Trylleskoven. 

Målgruppen er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig 
daglig livsførelse, vil være i stand til at kunne bo i egen bolig helt uden eller med begrænset støtte. 

Boligerne er oprettet i almene boliger og er omfattet af en lejekontrakt, og hvor opsigelsen som ud-
gangspunkt skal ske efter lejelovens regler. 1 af de 8 boliger i Trylleskoven skal bruges til fælles pæda-
gogiske aktiviteter for beboerne. Huslejen for denne bolig vil blive delt ud på de 7 beboere. 

De 7 beboeres boliger i Trylleskoven vil være omfattet af tidsbegrænsede lejekontrakter. 

Hjerter 9 
Solrød kommune har etableret et bofællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede bor-
gere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig dagliglig 
livsførelse. 

Bofællesskabet er etableret i 9 2-værelses lejligheder. 

Derudover bor 36 udviklingshæmmede borgere ude i deres eget hjem. 

Der er ansat 9 faste hjemmevejledere tilknyttet bofællesskabet og derudover yder støtte og vejledning til 
borgerne i eget hjem. 

Lindevej 15 
Byrådet besluttede i maj 2014 at der skulle etableres et botilbud til socialt og psykisk sårbåre unge mel-
lem 18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup. Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til at 
takle nogle udfordringer inden de, på egen hånd, kan fastholde et job, gennemføre en uddannelse, og bo 
alene i egen bolig. 

Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer i målgruppen i kommunen. Ved at etablere 
boligerne på Lindevej, forventer Job- og Socialcenteret ikke alene at sikre en driftsmæssig besparelse i 
forhold til at købe tilbud hos andre aktører/kommuner, men også at kunne tilbyde de unge et godt lokalt 
tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at komme i uddannelse eller 
ordinær beskæftigelse på sigt. 

 
2015 2016 

Årsværk – STU lov 564 7 6,6 

Årsværk – STU LAB 25,4 29,8 
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Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, 
der beskrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. 

Hjemmevejleder i anden kommune 
Budgettet dækker udgifter til betaling af hjemmevejledertimer til voksne, der bor i specielle plejeboliger i 
andre kommuner. 

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer. Budgettet er opdelt på 
følgende områder: 

Forsorgshjem 
Udgiften dækker ophold på forsorgshjem for borgere uden bopæl. 

Budgettet på 78 tusind. kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift 
pr. person på 39 tusind. kr. 

Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. 

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød kommune 
skal betale. 

Kvindekrisecentre 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, 
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsa-
get af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Budgettet dækker ophold på kvindekrisecenter, samt psykologhjælp til børn, der har været med deres 
moder på kvindekrisecenter. 

Budgettet på 84 tusind kr. dækker udgifter til 2 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift 
pr. person på 42 tusind kr. 

Udgiften refunderes med 50 % statsrefusion. 

Statsrefusion 
Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre med i alt -81 tusind 
kr. 

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter 
sundhedsloven, dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, der skal iværksættes 
senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i 
behandling. 

Solrød kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som et indsatsområde, hvor man inkluderer 
både stof- og alkoholmisbrug, samt eventuelle andre former for misbrug. 

Budgettet fordeler sig således: 

Foranstaltning Antal Budget 

Udgifter til alkoholkonsulent - 469 

Dagbehandling  62 413 

Døgnbehandling 5 486 

Ambulant behandling - 543 

I alt - 1.911 
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5.45 Behandling af stofmisbrugere 
Budgettet dækker udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år. Udgifterne til behandling 
af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til 
midlertidigt ophold, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 

Der skal udelukkende medtages udgifter og indtægter forbundet med behandling af de unge, som er om-
fattet af den såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

Udgifter til Misbrugsbehandling 

Foranstaltning Antal Budget 

Udgifter til misbrugskonsulent - 469 

Døgnbehandling 6 678 

Ambulant behandling 41 1.257 

I alt - 2.404 

5.50 Botilbud til længerevarende ophold 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til perso-
ner, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfat-
tende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få 
dækket disse behov på anden vis (SEL. § 108) 

Udgift 
Budget 

2016 

Botilbud for særlige sociale problemer 8.409 

Botilbud for nedsat funktionsevne 16.299 

Botilbud for sindslidende 4.744 

I alt (i 1.000 kr.) 29.452 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket for-
ventning om afgang.  
 

 

 

 

 

 

 

Solrød kommune er handlekommune på 6 af de 35 sager/borgere. 

  

§108 2013 2014 2015 2016 

Primo 36 36 36 35 

Tilgang 0 1 2 2 

Afgang 0 1 3 2 

Ultimo 36 36 35 35 
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5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. 

Udgift 
Budget 

2016 

Sindslidende 7.158 

Særlige sociale problemer 2.865 

Handicappede 6.564 

Plejeløn 7 

I alt (i 1.000 kr.) 16.594 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket for-
ventning om afgang.  

 

 

 

 

Solrød kommune er handlekommune på 31 af de 49 sager/borgere. 

Herudover dækker budgettet udgiften til plejeløn til 1 hjemmeboende borger. 

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 
Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsev-
ne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. 

Personkredsen og omfanget for støtte- og kontaktpersonordninger i Solrød kommune: 

Støttekontaktpersonordning – ØD 
Budgettet dækker udgifter til Støttekontaktpersonordningen sindslidende, misbrugere og særlige sociale 
problemer og fordeles således  

Udgift 
Budget 

2016 

Lønninger (4 stillinger) 1.447 

Øvrige udgifter 177 

I alt (i 1.000 kr.) 1.589 

5.58 Beskyttet beskæftigelse 
Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyttet 
beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-
bejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 21 borgere modtager tilbuddet i 
august 2015. Det er noget færre end i 2014. 

5.59 Aktivitets- og samværstilbud 
Budgettet dækker udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 

Budgettet dækker udgifter til 43 personer svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 
202 tusind kr. 

§107 2013 2014 2015 2016 

Primo 32 37 49 49 

Tilgang 10 18 11 10 

Afgang 5 6 11 10 

Ultimo 37 49 49 49 
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Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 3B: Nettobudget (1.000 kr.) – Serviceudgifter udenfor rammen 

Kontoområde 2015 2016 2017 2018 

5.07 Indtægter, den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

I alt -2.054 -2.054 -2.054 -2.054 

5.07 Central refusionsordning 
Staten yder statsrefusion således: 

25 % af sagsudgifter mellem 710.000 kr. til 1.419.999 kr. 

50 % af sagsudgifter over 1.420.000 kr. 

Budgettet er videreført fra 2015 

Indtægter for særligt dyre enkeltsager fordeler sig således: 

Foranstaltning Budget 

Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede -440 

Botilbud til længerevarende ophold -1.353 

Botilbud til midlertidige ophold -261 

I alt -2.054 

Overførselsudgifter 

Tabel 3C: Nettobudget (1.000 kr.) – Overførselsudgifter 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.98 Beskæftigelsesordninger 6.887 6.887 6.887 6.887 

I alt 6.887 6.887 6.887 6.887 

5.98 Beskæftigelsesordninger 
Budgettet vedrører særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU), der ikke er 
i stand til at gennemfører en almindelig uddannelse. Når tilbuddet gives efter Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres det som en overførselsudgift under funktion 5.98.  

 

 

 

  

 
2015 2016 

Årsværk – STU lov 564 7 6,6 

Årsværk – STU LAB 25,4 29,8 
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Nøgletal 
 

Tilbud til voksne med særlige 
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede  

109 111 91 116 78 

Behandling af stofmisbrugere  145 125 150 212 199 

Botilbud til længerevarende op-
hold  

1.772 1.916 1.872 2.158 1.700 

Botilbud for midlertidigt ophold 1.039 1.135 1.298 1.138 974 

Kontaktperson- og ledsagerord-
ninger  

307 150 98 119 94 

Beskyttet beskæftigelse  143 219 250 260 229 

Aktivitets- og samværstilbud  526 537 532 653 539 

 

Tilbud til voksne med særlige 
behov – udgift i kr. pr. voksen 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede  

115 90 75 114 78 

Behandling af stofmisbrugere  144 134 171 217 214 

Botilbud til længerevarende op-
hold  

1.773 1.926 1.908 2.209 1.752 

Botilbud for midlertidigt ophold 999 969 1.243 1.071 934 

Kontaktperson- og ledsagerord-
ninger  

124 153 91 122 97 

Beskyttet beskæftigelse  174 231 245 277 232 

Aktivitets- og samværstilbud  522 498 510 631 540 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 8.70 samt 8.71. 
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Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk 
og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og 
hjemmehjælp i borgerens eget hjem. Herudover omfatter området bl.a. træning jævnfør serviceloven, 
madservice og ledsagerordning, og gælder såvel ældre som fysisk og psykisk handicappede borgere. 

Inden for politikområdet findes: 

 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, hvoraf 50 boliger drives af kommunen og 52 boli-
ger drives af Aleris Omsorg A/S. 

 15 rehabiliteringspladser på Christians Have. 

 37 ældreboliger i Gulspurven 

 18 ældreboliger i Admiralparken 

 21 ældreboliger på Christians Torv 

 30 pladser i Daghjemmet 

Al visitation til ovennævnte tilbud sker gennem kommunens bestillerenhed, mens plejeopgaverne udfø-
res af henholdsvis kommunale og private leverandører på området.  

Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske 
udvikling i antallet af ældre samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet. 

Med henblik på en god service for borgerne vil nøgleordene være:  

 innovative løsninger 

 forebyggende og rehabiliterende indsatser 

 effektiv drift 

 inddragelse af civilsamfundet 

Der skal sikres et stadigt fokus på at skabe overblik og sammenhæng mellem sundhedsområdet og æld-
reområdet med henblik på styring af økonomien på ældreområdet samt medfinansieringen af sundheds-
væsenet. Derfor er der fastsat ens mål for politikområde 12 ”Forebyggelse, sundhed og genoptræning” 
og politikområde 15 ”Ældre og handicappede” 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsstrategien 2015-2018 

 Sundhedsaftalen 2015 – 2018 

 Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 
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Mål 
Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. 

Befolkningsudvikling 
Befolkningsprognosen 2015, viser en stigning på 8,53 % i antallet af ældre i aldersgruppen 65-79 år i 
Solrød kommune fra 2015-2020. Gruppen af + 80 årige viser en vækst på 40,47 % fra 2015 til 2020. 

Befolkningsudvikling 
 Faktisk Prognose 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-19 år 5.760 5.645 5.738 5.637 5.627 5.582 5.535 5.513 

20-64 år 11.643 11.597 11.781 11.774 12.294 12.366 12.428 12.576 

65-79 år 3.159 3.317 3.401 3.523 3.599 3.670 3.685 3.691 

80 år+ 583 625 635 661 716 751 832 892 

I alt 21.145 21.367 21.555 21.595 22.235 22.371 22.479 22.672 

Ændring i pct.  1,05 0,88 0,18 2,97 0,60 0,49 0,86 

Kilde: De faktiske tal er fra befolkningsprognose – 2015 og prognosetallene er fra Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 
2015. 

 

Budgettet for 2016 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre. Til 
imødegåelse af udgifterne er der desuden afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit vedrø-
rende demografipuljer. 

Nye initiativer 
Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1.000 kr.) Indenfor servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

I30X 01 Forebyggelse af dysfagi 174 17 17 17 

I30X 02 Forebyggelse af UVI 202 20 20 20 

I30X 03 Glat udskrivning rehabilitering -4 -4 -4 -4 

I30X 05 Halvdagspladser daghjem -252 -252 -252 -252 

I30X 08 Effektiviseringer i visitatorteam -294 -294 -294 -294 

S30X 01 Egenbetaling kørsel daghjem -54 -54 -54 -54 

S30X-04 
Opsigelse af aftale med specialrådgivningen i 
Holbæk 

-118 -118 -118 -118 

S30X 08 Cafe Kram -608 -608 -608 -608 

S30X 08A Tilskud til genopstået Cafe 50 50 50 50 

S30x 09 Plejepakker Christians have -1.002 -1.002 -1.002 -1.002 

Handlekatalog i alt -1.906 -2.245 -2.245 -2.245 

15-23 Afledt drift - udbygning af Christians Have 0 0 585 1.171 

Total -1.906 -2.245 -1.660 -1.074 
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Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I tabellen 
ovenfor er der en oversigt over de handlekatalogforslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der 
på sol-nettet og hjemmesiden er en beskrivelse af det enkelte forslag. 

Afledt drift 

Der er afsat midler til afledt drift vedrørende udbygningen af Christians Have. Beløbet dækker afledt drift 
til 30 plejeboliger a 65 m2 og 24 rehabiliteringspladser a 39 m2 i forbindelse med byggeri af 3. etape på 
Christians Have, samt afledt drift af et serviceareal på 600 m2. 

Budget 

Samlet budgetforslag 
I nedenstående tabeller fremgår det samlede budget 2016-2019 på politikområdet. 

Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. 
efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel 
(punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. 

Tabel 2A: Budgettets udvikling. Serviceudgifter indenfor rammen 

15. Ældre & handicappede 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 136.101 141.722 148.414 148.414 

2. Fremskrivning til 16-priser 3.105 3.161 3.228 3.228 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 139.206 144.883 151.642 151.642 

4. Opjustering af budgetgrundlag 3.527 4.037 4.037 4.037 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -3.493 -2.935 -8.140 -2.242 

6. Nye initiativer -1.906 -2.245 -1.660 -1.074 

Budget 2016-2019 137.333 143.740 145.880 152.364 

Tabel 2B: Budgettets udvikling. Serviceudgifter udenfor rammen 

15. Ældre & handicappede 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser -5.816 -5.816 -5.816 -5.816 

2. Fremskrivning til 16-priser -107 -107 -107 -107 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser -5.924 -5.924 -5.924 -5.924 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -237 -237 -237 -237 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2016-2019 -6.161 -6.161 -6.161 -6.161 

Budget 2016-2019 
Tabel 3A og 3B viser serviceudgifterne indenfor- og udenfor rammen i budget 2016-2019. Alle tal er an-
givet i 2016-priser og i 1.000 kr. 
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Serviceudgifter indenfor rammen 

Tabel 3A. Nettobudget – Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.)  

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 0 0  585 1.171 

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 101.026 107.000 108.221 113.834 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 15.852 16.018 16.192 16.340 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor-
dring 

12.594 12.861 13.018 13.155 

5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning 415 415 417 417 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 893 893 893 893 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, § 97-99) 460 460 460 460 

5.72.99 Øvrige sociale formål 228 228 228 228 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.867 5.867 5.867 5.867 

I alt 137.333 143.740 145.880 152.364 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 
Der er afsat midler i 2018 og 2019 til afledt drift vedrørende udbygningen af Christians Have. Beløbet 
dækker afledt drift til 30 plejeboliger a 65 m2 og 24 rehabiliteringspladser a 39 m2 i forbindelse med byg-
geri af 3. etape på Christians Have, samt afledt drift af et serviceareal på 600 m2. 

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, ansættelse af hjælpere 
til personer med nedsat funktionsevne, madservice, og driftsudgifter vedrørende servicearealer tilknyttet 
de kommunale ældreboliger. 

Note Område 
Budget 

2016 

A Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.227 

B 
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af 
leverandør 

30.970 

C Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager 1.550 

D Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 4.744 

E Private leverandører af personlig og praktisk hjælp  5.529 

F Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 54.201 

G Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 1.564 

H 
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 
valg af leverandør 

-1.903 

I 
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg 
af leverandør 

-187 

J Ledelse og administration 3.331 

I alt (i 1.000 kr.) 101.026 
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A. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
Området omfatter udgifter til køb af hjemmehjælp i andre kommuner i alt 1.227 t.kr. 

B. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leve-
randør 

Område 
Budget 

2016 

Kommunal hjemmehjælp 24.023 

Demografipulje til hjemmehjælp 2.130 

SSA- og SSH-elever 4.441 

Dysfagi- og UVI projekter 376 

I alt (i 1.000 kr.) 30.970 

 

Den kommunale hjemmehjælp forventes at udføre ca. 47.300 timer. Herudover er der afsat en demogra-
fipulje til ca. 4.000 timer. Derudover omfatter området udgifter til elever på hjemmehjælpsområdet, Ende-
ligindeholder området udgifter til at implementere UVI- og dysfagiprojekterne, der har til formål at reduce-
re antallet af indlæggelsesdage for Solrød-borgere pga. disse 2 diagnoser. 

C. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager 
Området omfatter tilskud til hjælp, som modtageren selv antager i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan 
stille den nødvendige hjælp til rådighed. Budgettet er på 1.550 t. kr. 

D. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 
Området dækker tilskud, når en person med nedsat funktionsevne med behov for personlig eller praktisk 
hjælp i mere end 20 timer om ugen, har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp som de selv anta-
ger.  Budgettet er på 4.744 t. kr. 

E. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 
Området omfatter kommunens udgifter til private leverandørers leverance af hjemmehjælp og madser-
vice. Budgettet er på 5.529 t.kr. Den private hjemmehjælp forventes at udgøre 7.000 timer. 

F. Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 
Området omfatter 

Område 
Budget 

2016 

Demografipulje til plejeboliger 5.210 

Betalinger til/fra andre kommuner -6.812 

Plejecenter Christians have, Kommunal leverandør 24.574 

Plejecenter Christians have, privat leverandør 27.749 

Projekter under ”Ældremilliarden” 3.481 

I alt (i 1.000 kr.) 51.827 

Det samlede budget til Christians have – kommunal og privat leverandør er reduceret med 1.002 t.kr., 
som følge af ændringerne i plejepakkerne, der indgik som forslag i handleplankataloget. Forslaget går ud 
på, at opdele den nuværende tillægspakke D, i 2 pakker, således at den ene tillægspakke kun dækker 
dagtid. I øjeblikket dækker tillægspakke D hele døgnet. 

G. Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 
Området omfatter rengøring, el, varme, mm. på servicearealerne på Christians Have. Budgettet er på 
1.564 t. kr. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 15. Ældre og handicappede 
 
 

 

190 

H. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 
Området omfatter betaling for madservice på hjemmehjælpsområdet. Der er budgetlagt med en indtægt 
på 1.903 t. kr. 

I. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 
Området omfatter betaling for madservice på plejeboligområdet. Der er budgetlagt med en indtægt på -
187 t. kr. 

J. Ledelse og administration 
Området omfatter ledelses- og administrationsudgifter vedrørende Hjemmehjælp og Plejecenter. Budget-
tet er på 3.331 t.kr 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og 
handicappede. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2015 (i 1.000 kr.): 

Note Område 
Budget 

2016 

A Demenskoordinator 143 

B Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1.797 

C 
Afløsning, aflastning og hjælp til personer med betyde-
ligt nedsat funktionsevne 

14.371 

D Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold -459 

I alt (i 1.000 kr.) 15.852 

A. Demenskoordinator 
Området omfatter udgifter til demenskoordinator 

B. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), som drives i hen-
hold til lov om social service § 79 om iværksættelse af tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. 
AFC er et tilbud til selvhjulpne borgere om benyttelse af lokaler og værksteder til aktivering og socialt 
samvær. Der er ingen forudgående visitering til Aktivitets- og Frivilligcenter. Området består af følgende: 

Område 
Budget 

2016 

Tilskud til Cafe 50 

Frivilligcenter, ØD, inkl. dagcenter ØD 1.400 

Fællesudgifter, ØD 346 

I alt (i 1.000 kr.) 1.797 

Det indgik i handlekataloget, at Cafeen skulle overgå fra at være kommunalt drevet til privat drevet. I den 
forbindelse blev budgettet reduceret med 608 t.kr., men der blev indført et tilskud til den privat drevne ca-
fe på 50 t.kr. Tilskuddet skal blandt andet anvendes til at sende de frivillige på lovpligtige kurser i forbin-
delse med salg af fødevarer. 
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C. Afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller 
andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og udgifter 
til optræning og udvikling af færdigheder. Området består af følgende: 

Område 
Budget 

2016 

Aflastning, driftsudgifter 7.124 

Husleje og fællesudgifter vedr. rehabilitering 1.418 

Daghjem, ØD 2.637 

Kørsel, daghjem, dagcenter 1.148 

Energi, bygningsvedligeholdelse m.m. 1.637 

Demografipuljer, dagcenter og forebyggende hjem-
mebesøg 

407 

I alt (i 1.000 kr.) 14.371 

 

Udgifterne til daghjemmet er reduceret med 252 t.kr., som følge af oprettelsen af halvdagspladser, der er 
et forslag i handlekataloget. Egenbetalingsandelen for kørsel til daghjemmet, er øget fra 5 % til 10 %. 
Dette har medført en reduktion i udgifterne på 54 t.kr. 

D. Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold 
Budgettet omfatter betaling for kost og vask m.v. i forbindelse med ophold i aflastnings- og genoptræ-
ningspladserne på Christians Have. Der er budgetlagt med en indtægt på 459 t.kr. 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 
På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning 
og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 

Budgettet fordeler sig på følgende områder: 

Område 
Budget 

2016 

Kropsbårne Hjælpemidler 4.815 

Genbrugshjælpemidler 3.524 

Forbrugsgoder 444 

Støtte til køb af bil m.v. 1.251 

Andre hjælpemidler 1.211 

Hjælpemiddeldepoter 864 

Betaling til/fra andre kommuner 131 

Demografipulje 354 

I alt (i 1.000 kr.) 12.594 
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5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning 
På området registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i 
eget hjem. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2016 (i 1.000 kr.): 

Område 
Budget 

2016 

Løn og plejevederlag til pårørende 294 

Hjælp til sygeartikler til pasning af døende i eget hjem 120 

I alt (i 1.000 kr.) 415 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner og hjælpemiddelcentra-
ler. Budgettet fordeler sig på følgende områder i 2016 (i 1.000 kr.): 

Område 
Budget 

2016 

Rådgivning vedrørende hjælpemidler 222 

IT-systemer 671 

I alt (i 1.000 kr.) 893 

Budgettet til rådgivning er sænket med 120 t.kr. som følge af opsigelse af aftale med specialrådgivningen 
i Holbæk. 

5.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke 
kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er afsat 
460 t. kr. på budgettet for 2016. 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
På området registreres udgifter vedrørende tilskud og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om 
Social Service Der er afsat 228 t.kr. til dette område i 2016 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
Området indeholder udgifter til sagsbehandling på ældre- og handicapområdet. Der er afsat 5.867 t. kr. 
på budgettet for 2016. 

Serviceudgifter udenfor rammen 

Tabel 3B. Nettobudget – Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

5.22.07 Central refusionsordning -198 -198 -198 -198 

5.32.30 Ældreboliger -5.963 -5.963 -5.963 -5.963 

I alt -6.161 -6.161 -6.161 -6.161 

Budgettallene er forklaret uddybende nedenfor. 

5.22.07 Centrale refusionsordninger 
På grundlag af udgifterne i regnskab 2014 er der foretaget ny beregning af statsrefusion for særlige dyre 
enkeltsager indenfor ældreområdet.   
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5.32.30 Ældreboliger 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Budgettet fordeler sig på følgen-
de områder i 2016 (i 1000 kr.): 

Note Område 
Budget 

2016 

A Ældreboliger, Christians Have 5.044 

B Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger 13 

C Ældreboliger 31 

D Lejeindtægter -11.052 

I alt (i 1.000 kr.) -5.963 

Det ses af tabellen, at området har en nettoindtægt på 6,0 mio. kr. Dette beløb skal anvendes til tilbage-
betaling af lån til byggeriet 

A. Ejendomsudgifter ældreboliger, Christians Have 
Driften af ældreboligerne på Christians Have administreres af Domea. Budgettet indeholder drift af de 
nuværende 102 plejeboliger og 4 boliger, der anvendes til 15 aflastnings-/genoptræningspladser. . 

B. Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
Der gives kommunal ydelsesstøtte til ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber m.fl. på 13 t.kr. om 
året. 

C. Ældreboliger 
Budgettet er afsat til dækning af udgifter til huslejetab. Der er afsat et budget på 31 t.kr. 

D. Huslejeindtægter 
Budgettet vedrører huslejeindtægter fra boligerne på Christians Have. Der er afsat et budget på -11.052 
t.kr. 
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Nøgletal 
 

Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ 
årig 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Pleje og omsorg i alt 32.790 31.282 34.979 40.137 40.556 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugs-
goder, boligindretning og befor-
dring 

2.491 2.293 2.507 2.585 2.594 

Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ 
årig 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

Pleje og omsorg i alt  32.046 31.065 34.318 40.185 40.288 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugs-
goder, boligindretning og befor-
dring 

2.597 2.036 2.262 2.332 2.430 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 7.11 og 7.10. 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes:  

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 16. Fritid og kultur 
 
 

 

195 

Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musik- 
og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Helhedsplan for Idrætsområdet 2015-2019 (ny plan af byrådet i august 2014) 

 Folkeoplysningspolitik 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet 
og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbud-
denne. 
 

Kommunen ønsker at stille hensigtsmæs-
sige og veldrevne lokale faciliteter til rådig-
hed for initiativer og aktiviteter på idræts- 
og folkeoplysningsområdet. 

 

Eksisterende lokaler og idrætsanlæg skal 
udnyttes bedst muligt. Ved prioriteringer 
vægtes bredde frem for elite. Nærhed og 
tidsmæssig tilgængelighed i idrætsfacilite-
terne er vigtig for borgernes mulighed for 
at dyrke organiseret idræt, men der satses 
også på at udvikle fleksible og tilgængelige 
aktivitetsmuligheder for selvorganiseret 
motion og spontane, frivillige initiativer. 

 

Fritids- og kulturområdet er en af indgan-
gene til en vellykket integration af flygtnin-
ge og indvandrere. 

Solrød Kommunes Fritids- og kulturpolitik, som er fra 2006, ajour-
føres i forhold til nye tendenser og initiativer.  
 
På alle driftsområder afsøges muligheder for ekstern finansiering 
via fonde o.l. samt reklamefinansiering/sponsorering i overens-
stemmelse med de af Byrådet vedtagne retningslinjer.  
 
Reviderede retningslinjer for Solrød Kommunes rekvisitpulje im-
plementeres i 2016. 

 

Driften af et motionsrum i SIC finansieres fra 2016 delvist gennem 
udlejning af timer til en erhvervsdrivende, men er derudover til rå-
dighed for grupper etableret efter Serviceloven, idrætsudøvere 
med særlige behov og kommunens personale. (forudsætter politisk 
godkendelse) 

 

Et nyt digitalt aktivitetsforum – Boblberg – som skal understøtte 
selvorganiserede aktiviteter og netværk markedsføres over for 
borgerne i 2015/16. (forudsætter politisk godkendelse) 

 

Breddeidrætsprojektet ”Fastholdelse af teenagere i idrætten via 
basketball” realiseres i foråret 2016 i forbindelse med etablering af 
området ”Kilen”. 
 
Biblioteket vil tilbyde mindst 2 introduktioner til flygtningegrupper.  

 

Solrød Kommunes kulturelle og fritids-
mæssige tilbud er sammen med de natur-
mæssige attraktioner vigtige elementer i 
kommunens identitet og fastholdelsen af 
borgernes tilfredshed. Derfor er det vigtigt 
at synliggøre, profilere og udvikle disse til-
bud i takt med tidens krav og borgernes 
ønsker.  

 

På alle serviceområder søges frivillige ind-
draget i opgaveløsninger, når det kan 
forenes med de krav om kvalitet og stabili-
tet, som driften kræver. 

 

Information om seværdigheder og aktivitetsmuligheder i Solrød 
Kommune gøres mere synlige for borgerne, eksempelvis gennem 
skiltning, små foldere o.l.  
 
Et revideret koncept for velkomstmøder for nye borgere tages i 
brug fra foråret 2016 
 
Kommunens frivillige foreninger orienteres om mulighederne for 
selvorganiserede aktiviteter i bibliotekets ubetjente åbningstid 
 

 

På Idrætsområdet lægges der vægt på at 
indendørs- og udendørs faciliteter holdes i 
god og brugbar stand, at fordelingen af 
træningstider giver størst mulig udnyttelse, 
og at flest mulige borgere får glæde af til-
buddene. 
 
På biblioteksområdet skal tilbuddet sikre 
borgernes frie adgang til information, kultu-
rel viden, dannelse og medborgerskab. 
 
Den kommunale musikskole skal give børn 

Biblioteket vil gennem partnerskaber med statslige, kommunale og 
kommercielle aktører søge at nå nye målgrupper.  

 

 

 

I samarbejde med Borgerservice tilbyder biblioteket hjælp til selv-
hjælp ved borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

mulighed for at udvikle instrumenta-
le/vokale færdigheder og personlige musi-
kalske udtryk. 
 
I forbindelse med implementering af Fol-
keskolereformen søges folkeskolen åbnet 
mod samarbejde med frivillige foreninger, 
kulturinstitutioner m.v. 
 

 

Mulighederne for et tværkommunalt samarbejde med en nabo-
kommunes musikskole afdækkes inden sæsonstarten 2016/17. 
 
Solrød Bibliotek ansøger i efteråret 2015 sammen med kommu-
nens skoler A.P.Møller-fonden om midler til innovationsprojektet 
”Den åbne, innovative skole”. Hvis ansøgningen imødekommes, vil 
der i 2016 blive arbejdet med netværksdannelse og udvikling af in-
novationsunderstøttende metoder. 

 

Nye initiativer 
 

Oversigten over nye initiativer i budget 2016-19 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, 
som har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 1: Nye initiativer i budget 2016-2019 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2016 2017 2018 2019 

Handlekatalog 

S311-01 Husstandsomdeling af fritidstilbud ophører -35 -35 -35 -35 

S311-02 Reduceret tilskud til voksenundervisning -60 -60 -60 -60 

S311-03 Nedlæggelse af lydavis for blinde og svagtseende 0 -73 -73 -73 

S311-04 Reduktion af bemanding i Kultur & Fritidsafdelingen -25 -30 -30 -30 

S311-05 Reduktion af rekvisitpulje, Solrød Idræts Union -100 -100 -100 -100 

S311-07 Kommunalt drevet café ophører i SIC 0 -100 -100 -100 

S205-22 Udvendigt bygningsvedligehold idrætsområdet -30 -30 -30 -30 

I311-1 Reduktion af vagtdækning på Solrød Bibliotek -430 -430 -430 -430 

Handlekatalog total -680 -858 -858 -858 

Afledt drift 

16-09 Afledt drift, kunstgræsbaner 400 400 400 400 

Nye initiativer, i alt -280 -458 -458 -458 

Handlekatalog 2016-2019 
Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget 2015-2018 et handlekatalog, der kan medvirke til at øge 
overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned 2015. I budget-
mappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskri-
velse af det enkelte forslag. 

Nye aktiviteter, Nyt gulv Jersiehallen 
Gulvet i hallen er i sin opbygning/ konstruktion af samme dato som opførelsen af hallen. Gulvet fremtræ-
der i overfladen meget slidt og er nu i den situation at gulvet ikke længere kan modstå vandgennem-
trængning. Hallen bruges til håndboldtræning med benyttelse af harpiks, hvilket betyder at gulvet renses 
flere gange ugentligt med produkter der er gennemtrængelige i en vandbaseret gulvlak. Det har nu givet 
en del gulvskader hvor små flige af parketten kan rejse sig op fra gulvet. Det anbefales at udføre nyt gulv 
med ny gulvkonstruktion hvor overfladen er en gummibelægning hvor vand ikke vil kunne trænge igen-
nem. 
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Afledt drift, kunstgræsbaner 
Med baggrund i de foreløbige undersøgelser i forhold til etablering af kunstgræsbaner ved SIC hæves 
det tidligere afsatte budget til afledt drift med 400.000 kr. årligt, så der i alt er afsat 473.000 kr. 

Budget 

Samlet budgetforslag 
Det samlede budget for 2016-2019 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. 

Tabellen viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget 2015-2018 til nu. De indarbej-
dede ændringer (punkt 4 og punkt 5) svarer til et ændret serviceniveau, og indeholder ligeledes økono-
miske konsekvenser af byrådsager fra oktober 2014 - august 2015 – dvs. efter budgetvedtagelsen 2015. 
Nye initiativer i budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 
ovenfor. 

Tabel 2: Budgettets udvikling 

16. Fritid & kultur 2016 2017 2018 2019 

(i hele 1000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser 27.908 27.900 27.900 27.900 

2. Fremskrivning til 16-priser 533 534 533 533 

3. Grundlag fra budget 2015 i 16-priser 28.441 28.433 28.433 28.433 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.865 1.023 1.015 1.015 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -468 -464 -463 -456 

6. Nye initiativer -280 -458 -458 -458 

Budget 2016-2019 29.558 28.534 28.527 28.534 

Budget 2016-2019 
Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2016-2019. Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3: Nettobudget på kontoområder - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2016 2017 2018 2019 

0.31 Stadion og idrætsanlæg 6.472 6.372 6.372 6.372 

3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 6.243 5.395 5.395 5.402 

3.50 Folkebiblioteker 9.943 9.873 9.866 9.866 

3.61 Biografer 118 118 118 118 

3.62 Teatre 81 81 81 81 

3.63 Musikarrangementer 1.204 1.204 1.204 1.204 

3.64 Andre kulturelle opgaver 337 337 337 337 

3.70 Fælles formål 523 523 523 523 

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.071 1.071 1.071 1.071 

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.188 1.188 1.188 1.188 

3.74 Lokaletilskud 929 929 929 929 

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 32 32 32 32 

6.50 Administrationsbygninger 34 34 34 34 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.381 1.376 1.376 1.376 

Budget i alt i 1.000 kr. 29.558 28.534 28.527 28.534 

 

Budgettallene i tabel 3 er forklaret uddybende nedenfor. 
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0.31 Stadion og idrætsanlæg 

Faste udgifter til centralt bygningsvedligehold, forsikring og energi. Udgifterne administreres 
administrativt af rådhuset. 

473 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 7.461 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 1.727 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -257 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, U-ØD -2.932 

I alt (i 1.000 kr.) 6.472 

3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætsfaciliteter, der primært er rettet mod børn og 
unge. Udgifterne fordeler sig således: 

Faste udgifter til centralt bygningsvedligehold, forsikring og energi. Udgifterne administreres 
administrativt af rådhuset. 

614 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 6.161 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, U-ØD -532 

I alt (i 1.000 kr.) 6.243 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 
Fællesudgifterne på idrætscentret omfatter udgifter til idrætsområdets fællesdrift. Det er primært lønud-
gifter til fagpersonale. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler og rengø-
ringsmaskiner og andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, kontorhold og kopimaskine. 

Fælles ØD indeholder også Solrød Kommunes pulje til rekvisitanskaffelser, som Solrød Idræts Union har 
kompetencen til at udlodde. 

Idrætsområdet omfatter haller og anlæg spredt i kommunen, men administreres samlet, så stordriftsfor-
delene i videst omfang udnyttes. 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 
Området omfatter det direkte budget til drift af hallerne samt udendørs anlæg. Budgettet omfatter pri-
mært udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og 
reparation af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes lønudgifter til halinspektører og udgifter 
til IT systemer, telefoni og videoovervågning. 

Området omfatter indtægter vedrørende salg af reklamer i Solrød Idrætscenter, som foregår i samarbej-
de med Team Solrød. 

Nyt gulv Jersiehallen 
Gulvet i hallen er i sin opbygning/ konstruktion af samme dato som opførelsen af hallen. Gulvet fremtræ-
der i overfladen meget slidt og er nu i den situation at gulvet ikke længere kan modstå vandgennem-
trængning. Hallen bruges til håndboldtræning med benyttelse af harpiks, hvilket betyder at gulvet renses 
flere gange ugentligt med produkter der er gennemtrængelige i en vandbaseret gulvlak. Det har nu givet 
en del gulvskader hvor små flige af parketten kan rejse sig op fra gulvet. Det anbefales at udføre nyt gulv 
med ny gulvkonstruktion hvor overfladen er en gummibelægning hvor vand ikke vil kunne trænge igen-
nem. 

Området udenfor ØD 
Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af haller og svømmehal. Derud-
over omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 
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3.50 Folkebiblioteker 
Her afholdes udgifter og indtægter til folkebiblioteket: 

Faste udgifter til rengøring, forsikring, ledelse, central bygningsvedligeholdelse, arbejdsska-
deforsikring samt energi. Udgifterne administreres af rådhuset – primært i Ejendomscentret 

1.618 

Fællesudgifter for biblioteket, primært dækkende lønninger, systemafgifter, inventar, teknisk 
drift samt indtægter fra gymnasiets brug af bibliotekets ydelser, bøder, bogsalg m.m. 

7.126 

Bøger og andre udlånsmaterialer, herunder også digitale lån og licenser. 
Der er midler afsat svarende til indkøb af 0,3 fysisk enhed pr. indbygger årligt. 

1.199 

I alt (i 1.000 kr.) 9.943 

3.61 Biografer 
Her placeres udgifter vedrørende kommunale biografer, samt tilskud til private biografer. Budgettet an-
vendes til rengøring, drift og central bygningsvedligeholdelse af Solrød Bio. 

3.62 Teatre 
Der er afsat midler så skoler, daginstitutioner og foreninger kan få tilskud til teaterforestillinger. Tilskud er 
betinget af, at staten giver 50 % refusion til udgifterne. 

3.63 Musikarrangementer 
Udover drift af musikskoler har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 

Budgettet omfatter dog kun udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år. 

Musikskolen er normeret med en deltidsansat leder, samt flere fastansatte og timelønnede 
lærere. Udgiften er primært til lønninger, men indeholder også midler til materialer og admini-
stration. 

1.972 

Elevindbetalinger. -544 

Statstilskud til musikskoler, der beregnes som andel af lærerlønnen m.v. -224 

I alt (i 1.000 kr.) 1.204 

3.64 Andre kulturelle opgaver 
Budgettet omfatter udgifter til: 

Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige, og budgettet dækker primært databaseadgang 
og andre administrative udgifter. 

22 

Kulturpulje. Puljen omfatter bl.a. tilskud til talentudvikling i musikskoleregi 145 

Tilskud til kulturelle formål, fx koncerter, musikarrangementer, udstillinger m.m. 120 

Selvorganiseret Kulturliv på Solrød Bibliotek 51 

I alt (i 1.000 kr.) 337 
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3.70 Fælles formål 
Budgettet omfatter udgifter til: 

Udviklings- og initiativpuljen. Fra denne pulje kan foreninger, institutioner og enkeltpersoner 
få tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. 

140 

Trykkeservice - godkendte foreninger kan modtage tilskud til trykning af brochurer m.m. 47 

Udgifter til sommerferieaktiviteter for børn fra 1.-9. klasse 79 

Folkeoplysning - budgettet omfatter udgifter til formål, der ligger udenfor de afsatte tilskuds-
puljer, herunder udgifter til Fritid i Solrød, Kulturuge m.m.  

217 

Anskaffelse og reparation af inventar og materiel til fritidsbrugerne, primært på Solrød skole 40 

I alt (i 1.000 kr.) 523 

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning omfatter udgifter til: 

Betalinger til/fra andre kommuner vedr. folkeoplysende voksenundervisning. 356 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune. 714 

I alt (i 1.000 kr.)  1.071 

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
Budgettet vedrører ”Solrød-ordningen” som bl.a. omfatter medlemstilskud til unge under 25 år, tilskud til 
leder- og instruktøruddannelse, rejsefond og etableringstilskud. 

3.74 Lokaletilskud 
Beløbet vedrører tilskud til foreninger, der ejer eller lejer lokaler. Der bevilges tilskud efter lovens mini-
mumskrav. 

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
Budgettet omfatter: 

Udgifter til vedligeholdelse af aktivitetsområdet i forbindelse med projektet ”En voldsom om-
vej”. 

32 

I alt (i 1.000 kr.) 32 

6.50 Administrationsbygninger 
Budgettet omfatter rengøring af administrationslokalerne for Kultur og Fritid 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Afdelingen ”Kultur og fritid”, som varetager opgaver vedrørende kultur, folkeoplysning, fritidsliv og turis-
me, rummer 2,8 medarbejdere, inkl. en idræts- og fritidskonsulent. Afdelingen er placeret i Solrød Idræts 
Center. 
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Aktivitetstal 

Besøgstal i perioden 2009-2014 

 
2010

1
 2011

2
 2012 2013 2014 

Bibliotek 151.994 172.400 165.241 56.442
3
 80.000 

Antal udlån i 2014 pr. indbygger i udvalgte kommuner 

Kommune 
Antal udlån pr. 

indbygger 

Solrød kommune 6,1 

Greve kommune 6,0 

Køge kommune 7,1 

Roskilde kommune (Centralbibliotek) 9,3 

Stevns kommune 6,7 

Hele landet 6,6 

Kilde: Danmarks Statistik / Indenrigsministeriets nøgletal 
Udlånstallene er excl. fornyelser og excl. digitale downloads.  

Musikarrangementer - Elevtal i målgruppen 0-25 år 

Antal Aug. 2009 Aug. 2010 Aug. 2011 Aug. 2012 Aug. 2013 Aug. 2014 

CPR-elever 155 140 169 156 164 167 

Holdelever 70 112 63 60 186 198 

Nøgletal   
I tabellen nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Fritid, Biblioteksvæsen, kultur 
mv. 

Regnskab 2014 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.32.50 Folkebiblioteker 484 438 453 601 451 

3.35.61 Biografer 5 1 2 15 3 

3.35.62 Teatre 3 11 25 30 48 

3.35.63 Musikarrangementer 62 91 124 136 124 

3.38.70 Fælles formål (folkeop-
lysning og fritidsaktiviteter mv.) 

22 19 18 20 22 

3.38.72 Folkeoplysende vok-
senundervisning 

42 56 55 62 56 

3.38.73 Frivillig folkeoplysende 
foreningsarb. 

53 60 62 96 68 

3.38.74 Lokaletilskud 37 65 93 65 149 

 

                                                      
1
 På grund af søjlefundering fungerede Solrød Bibliotek i perioden 1.7. – 16.8.2010 kun som nødbibliotek i et tilstødende møderum.   

2
 Igennem ½ år var bibliotekets funktion påvirket af ombygning i forbindelse med etablering af overetage, hvilket kan være en for-

klaring på det faldende besøgstal.   
3
 Besøgstælleren har været defekt i 2013 og i dele af 2014. 
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Fritid, Biblioteksvæsen, kultur 
mv. 

Budget 2015 

Solrød 
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Region Ho-
vedstaden 

Hele 
Landet 

3.32.50 Folkebiblioteker 483 438 444 589 447 

3.35.61 Biografer 5 1 2 12 3 

3.35.62 Teatre 4 11 26 28 48 

3.35.63 Musikarrangementer 54 96 120 135 122 

3.38.70 Fælles formål (folkeop-
lysning og fritidsaktiviteter mv.) 

23 15 18 28 24 

3.38.72 Folkeoplysende vok-
senundervisning 

51 63 60 61 59 

3.38.73 Frivillig folkeoplysende 
foreningsarb. 

54 62 66 92 71 

3.38.74 Lokaletilskud 42 71 97 67 153 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.10 & 9.12 

 

Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgle-
tal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre 
kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. 

Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: 

 Fejlagtig eller forskellig kontering.  

 Det valgte/prioriterede serviceniveau. 

 Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 

 Demografiforskelle mellem kommuner. 

 Adfærdsforskelle på tværs af landet. 
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 Tabel 1: Anlæg i alt (1000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Skattefinansierede områder 

U 60.431 100.350 97.101 32.149 

I -47.171 -57.956 -34.422 -22.255 

N 13.260 42.394 62.679 9.894 

Tabel 2: Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
U 12.572 6.018 2.357 1.604 

I -3.064  -6.972  

Familie- og uddannelsesudvalget U 17.570 24.464 17.959 21.051 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
U 796 50.710 72.937 7.592 

I    -2.160 

Andre anlæg i alt 
U 41.546 88.945 100.261 37.255 

I -3.064 0 -6.972 -2.160 

Udstykninger 
U 29.493 19.158 3.848 1.902 

I -44.107 -57.956 -27.450 -20.095 

Tabel 3: Anlæg fordelt på projekter (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt 
U 12.572 6.018 2.357 1.604 

I -3.064  -6.972  

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning  
(årlig pulje) 

U  1.604 1.604 1.604 

Solrød Gl. Skole, forbedring af området for parkering 
til biler og cyklister 

U 1.000    

Renovering af broer i Solrød Kommune U 1.312    

Ombygning af krydset Tåstrupvej/Venstre Grænsevej U  3.661   

Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, 
Jersie- /Solrød Strandvej 

U 675    

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommune-
grænse 

U 4.285    

Investeringer i forbindelse med Spildevandsplan 
2014-2026 

U 875 753 753  

Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) U 285    

Midlertidige boliger til flygtninge U 4.000    

Støjvoldsprojekt U 140    

Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape I   -6.972  

Hedebostien I -3.064    

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt  U 17.570 24.464 17.959 21.051 

Helhedsplan – dagtilbud U 1.070 3.191 11.774 10.070 
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Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Skoleudbygningsplan U 16.500 21.273 6.185 10.981 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 
U 796 50.710 72.937 7.592 

I    -2.160 

Idrætsanlægsfond U 592 592 592 592 

Ny hal ved Solrød Idrætscenter U   15.255 7.000 

Udbygning af Christians Have, 3. etape U 204 50.118 57.090  

Udbygning af Christians Have I    -2.160 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje 
Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre 
trafiksikkerheden, da kommunen skal betale 80 % af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved tra-
fikuheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende ha-
stigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier. 

I den kommende anlægsperiode for ny bane og motorvejsudvidelse vil puljen ligeledes kunne anvendes 
ved kommunale tillægsønsker til trafikregulering og hastighedsdæmpning på de krydsende veje. 

Solrød Gl. Skole, forbedring af området for parkering til biler og cyklister 
Solrød Gl. Skole er præget af dårlige og for få parkeringsforhold, hvilket gør, at der er en del klager fra 
naboer om, at der parkeres på deres arealer udenfor området. Samtidig er tilkørselsforholdene dårlige. 
Derfor forbedres p-forhold og tilkørselsforhold for bilister. Området har desuden dårlige og utidssvarende 
cykelparkeringsforhold, der udføres derfor en forbedring af disse samtidig med en forbedring af p-
forholdene.   

Renovering af broer 
I henhold til ekspropriationsaftale af 1977 mellem Staten, er det Solrød Kommune som skal betale for 
nødvendigt vedligehold af nogle af de S-togsbroer som overfører kommunens veje, herunder 2 broer på 
Mosevej. BaneDanmark har oplyst at der skal udføres betonrenovering i 2016 på begge broer til en for-
ventet samlet udgift på ca. 700.000 kr. Herudover skal der i samarbejde med Køge kommune udføres 
renovering af broen over Skensved Å på Lillevangsvej/Havdrupvej, en udgift på ca. 600.000 kr. for hver 
af kommunerne. 

Ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej 
Efter lukning af Jersie Skole, er der blevet øget trafik til Uglegårdsskolen, hvilket har øget presset på ind 
og udkørsel fra krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej. Uglegårdsskolen og skolebestyrelsen på skolen 
har givet udtryk for problemerne med til- og frakørsel ved Tåstrupvej.  

En analyse af hele Tåstrupvej, viser at der vil være flere fordele ved at regulere det pågældende kryds, 
idet hastigheden på Tåstrupvej er for høj. En rundkørsel eller en signalregulering vil have en hastigheds-
dæmpende virkning på den samlede Tåstrupvej. 

Færdiggørelse af ændret beplantning af siderabatter, Jersie- /Solrød Strandvej 
Færdiggørelse af igangsat ændrede beplantning med bøgehække og engelsk græs på strandvejens 
siderabatter mellem vejbane og cykelsti. Arbejdet blev igangsat i 2014, da eksisterende beplantning ikke 
kan vedligeholdes rentabelt med den indsats som er aftalt. Der blev i 2014 frigivet 1 mio. kr. til formålet, 
og der mangler således 675.000 kr. til den sidste strækning mellem Solrød Byvej og Vestre Grænsevej, 
idet strækningen foran Solrød Center Øst er friholdt på grund afafventende planer for ændring af centrets 
krydsning af strandvejen.  

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie over kommunegrænse 
Etablering af cykelsti gennem Naurbjerg, fra Jersie over kommunegrænsen til stisystemet i Køge. An-
lægsprojektet, udføres i samarbejde med Køge Kommune. Der er opnået tilsagn om 40 % tilskud fra Sta-
tens Cykelpulje. Anlægget pågår i perioden 2014-2016. Del af rådighedsbeløbet (2.681.000 kr.) er i for-
bindelse med revurdering af anlægsarbejder besluttet af Byrådet i juni 2015 overført til 2016. 
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Investeringer i forbindelse med spildevandsplan 2014-2026 
Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. 
B.la. skal kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger 
for reduktion i anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, 
eksisterende olieudskillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstil-
ladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndte-
ring af regnvand, m.m. 

Serverhardware til SBSYS (Nyt ESDH-system) 
Ny serverhardware indkøbes til driftsafvikling af SBSYS (pt. er det installeret på eksisterende servere, 
men bør have sine egne rent drifts- og sikkerhedsmæssigt).  Det var oprindeligt tanken, at SBSYS skulle 
installeres på samme ”jern” som det nuværende ESDH-system (Acadre), men dette er nu blevet meldt 
”end off life” fra Fujitsu, så det vil medføre en for stor risiko at gøre. 

Projektet vil medføre en afledt drift (serviceaftale og hardwareaftale), men den hentes ind igen når 
ACADRE-servere kan lukkes ned. Denne tidshorisont er imidlertid lidt uklar, i det vi skal være helt sikre 
på at have sikret historik/sager mv. inden vi slukker. Derfor er der angivet en afledt drift i 2016 - 18. Peri-
oden kan blive kortere. 

Kontrakten på Solrød Kommunes nuværende ESDH-system (Acadre) er udløbet. Det betyder, at kom-
munen er i gang med at implementere ESDH-systemet SBSYS. SBSYS er et tidssvarende og bruger-
venligt ESDH system, der udbydes via en helt anden forretningsmodel end traditionelt i og med at 
ESDH-systemet er drevet af brugerklubbens medlemmer (kommuner og regioner), som i fællesskab ta-
ger stilling til nyudvikling etcetera. Det er forventningen, at det vil være økonomisk fordelagtigt for Solrød 
Kommune på såvel kort som lang sigt at investere i SBSYS-løsningen. På sigt forventes der at være en 
årlig besparelse på ca. 180.000 kr. i driftsomkostninger SBSYS. 

Midlertidige boliger til flygtninge 
I februar 2015 godkendte Byrådet en strategi for fremskaffelse af midlertidige boliger til flygtninge. Det 
blev også besluttet at afsætte 4 mio. kr. til indkøb af ejerlejligheder/huse til midlertidige boliger, hvis det 
ikke er muligt at leje eller på anden vis fremskaffe midlertidige boliger. I forbindelse med revurdering af 
anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til 2016. 

Støjvoldsprojekt 
Pligtige grundvandsmoniteringsudgifter frem til 2018 i forbindelse med udførelse fra 2010. I forbindelse 
med revurdering af anlægsarbejder besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til 2016 

Salg af grund i Admiralparken til Chr. Have 3 etape 
I forbindelse med udvidelsen af Christians Have 3. etape skal der sælges en grund til gennemførelsen af 
udvidelsen. Salgsprisen er udregnet ud fra en pris på 2.000 kr. pr. bebygget etagemeter.  

Hedebostien 
Aktuelt arbejder Solrød kommune sammen med Greve- og Roskilde kommuner om anlæg af Hedebosti-
en. Stien gennemføres perioden 2012-16. Indtægten fra fond kommer først i begyndelsen af 2016, derfor 
besluttede Byrådet i juni 2015 at overføre rådighedsbeløb til indtægten på 3.064.000 kr. til 2016. 
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Familie- og uddannelsesudvalget 

Helhedsplan for dagtilbud  
Byrådets overordnede strukturmål for dagtilbud er, at alle daginstitutioner etableres som fleksible integre-
rede institutioner for 0-6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og 
miljøkrav. Helhedsplanens aktiviteter må gennemføres i flere trin over en årrække, samtidig med at der 
løbende foretages kapacitetstilpasning i forhold til børnetallet. 

Set i lyset af befolkningsprognosen og i overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for 
dagpasningsområdet er den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for 2016-2019.  

Der er afsat rådighedsbeløb på 1.070.000 kr. pr. år i 2016 til 2019 til at ændre anvendelse af stuer 
(VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapaci-
tetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje.  

Der afsættes endvidere 12.8 mio. kr. fordelt over årene 2017 og 2018 til etablering af ny integreret insti-
tution i Strandområdet i det område ved Trylleskoven, hvor befolkningstilvæksten stiger og der er stor ef-
terspørgsel efter dagtilbud blandt tilflyttere. 

Det foreslås at nuværende SFO bygning ”Tjørnen og Gyngen” ombygges til integreret institution. Byg-
ningen ligger geografisk ved det nye boligområde Trylleskov Strand. Den ny institution hænger sammen 
med skoleudbygningsplanen for Munkekærskolen, hvor etablering af indskoling med fælleslokaler til sko-
le/SFO påbegyndes i 2016. Bygningen ”Tjørnen og Gyngen” frigøres, når ombygningen af Munkekær-
skolen er færdig primo 2017. 

I Havdrup foreslås, at der etableres en ny institution i det nye boligområde i Havdrup Vest i 2019. 

Forslaget om nye institutioner er begrundet i bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og ser-
vicering af nye boligområder og giver mulighed for lukning af ældre institutioner, som er drifts- og ener-
gimæssigt utidssvarende.  

Skoleudbygningsplan 

Tabel 10: Anlæg fordelt på projekter (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Uglegårdsskolen U    3.051 

Munkekærskolen U 16.000 7.273   

Havdrup skole U 500 14.000 6.185 7.930 

Skoleudbygningsplan, i alt U 16.500 21.273 6.185 10.981 

 

Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i 
forhold til ændrede behov. 

Skoleudbygningsplanen 2016-2019 (2021) bygger på følgende principper: 

1. Mest muligt skal kunne rummes indenfor eksisterende rammer, gerne med nytænkning af multi-
anvendelse af lokaler, herunder de fysiske konsekvenser i forbindelse med skolereformen. 

2. Ved optimering af lokaleanvendelse sammen med energioptimering tilstræbes samtidig en re-
duktion af omkostninger til bygningsdrift og vedligehold. 

3. Det skolepolitiske mål omhandlende, at skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være 
tilpasset målene for den pædagogiske virksomhed og udvikling. 

Uglegårdsskolen 
I 2015 er ombygningen af Uglegårdsskolen gennemført, så skolen har indskolingshuse med fælleslokaler 
til skole/SFO fra 0. klasse – 3. klasse. Det har frigjort Uglegårdsskolens SFO bygning UFC, som skal 
bruges som faglokaler til værkstedsfag og projektaktiviteter i skoletiden og klubaktiviteter efter skoletid. 

Der er udarbejdet en helhedsplan for Uglegårdsskolens udearealer i 2012. Helhedsplanen falder i god 
tråd med skolereformens intentioner om øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid. Derfor indlemmes denne 
i skoleudbygningsplanen i budgetårene 2019 og 2020. 
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Munkekærskolen 
Arbejdet med at etablere et fælles indskolingsafsnit med lokalefælleskab mellem skole og SFO ved om-
bygning og udvidelse af spor A og B er startet i foråret 2015. Udvidelsen sker på arealet mellem bygning 
A og B, hvor der opføres en bygning i 2 etager. Derudover etableres på 1. sal i spor C 4 nye klassevæ-
relser til 4. klasserne, som p.t. på grund af pladsmangel har haft base i indskolingshus, men som hører til 
i mellemtrinafsnit i spor c. Ved ombygningen forventes frigjort 2 SFO-bygninger.  

Den ene frigjorte SFO-bygning, Munkekær FC, skal bruges til klub. Der er hidtil afsat rådighedsbeløb i 
2016 til ombygning af SFO til klubformål. Ombygningen er skubbet til 2017, da det øvrige byggeri først 
forventes at blive afsluttet i 2017. 

Den anden frigjorte SFO-bygning, Tjørnen og Gyngen, kan ændres til daginstitution. Denne mulighed er 
medtaget i helhedsplanen for dagtilbud. 

Havdrup skole 
Der er fortsat planlagt etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO. Endvidere udestår med sko-
lereformen indretning til faget håndværk og design og bearbejdning af udearealer.  

Havdrup Skoles bygning F rummer en del af skolens faglokaler. Desværre er den i dårlig stand og utids-
svarende. På nuværende tidspunkt rummer bygningen fysik/kemi, natur og teknik, musik, biologi, drama 
og hjemkundskab (madkundskab). For at undgå udgifter til pavilloner i byggeperioden skal det med i 
overvejelserne nybygge på et andet område på skolematriklen. 

Frem til skoleåret 2016/2017 kan man løse lokaleproblematikken for det nye fag ”håndværk og design”, 
som det nu bedst kan lade sig gøre. På Havdrup Skole er det nødvendigt at opdele faget ”håndværk og 
design” til dels at blive læst i Design-lokalet og dels i sløjdlokalet. Lokalerne ligger langt fra hinanden. 

Skolereformens intentioner om at styrke fx de naturfaglige fag nødvendiggør faglokaler, som lever op til 
disse fags fagmål. Gode lokaler, såvel faglokaler som klasserum, er med til at understøtte undervisnin-
gen, og med til at kun rekruttere fagligt stærke lærere. 

De stigende klassekvotienter gør, at det kan blive nødvendigt at inddrage grupperummene i bygning M til 
at være en del af klasserummet. 

Der er således behov for at udarbejde en samlet plan for Havdrup skole i 2016, der også tager hensyn til, 
at skolen skal kunne fungere som skole under ombygningen. Planen skal være klar senest ultimo maj 
2016, således at den kan indgå i budgetlægningen for 2017-2020.  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Idrætsanlægsfond 
Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 50 %. De 
nærmere kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

Hal ved Solrød Idrætscenter 
Helhedsplan for Idrætsområdet 2015 - 2019 påpeger vigtigheden af at udvide halkapaciteten i Solrød 
Kommune. I overensstemmelse med denne, hvor det bl.a. ønskes at udvikle facilitetsmængden, således 
at den stemmer overens med efterspørgslen blandt brugerne, er det planlagt at opføre en idrætshal på 
1.200 m2 ved Solrød Idrætscenter i 2018 og 2019. Idrætshal på 1.200 m2 forventes at indeholde træ-
ningsareal på 20x40 meter, plads til at sikre efterspørgsel på for eksempel gymnastikken, bordtennis, 
dans m.fl. Hallen ønskes som en opvarmet hal, inkl. omklædning, spring og depot.  
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Udvidelse af Christians Have, 3. etape 

Tabel 12: Anlæg fordelt på projekter (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Planlægning og projektering af boliger og service-
arealer i 3.etape 

U 204    

Opførelse af 600 m2 servicearealer  U  7.620 8.820  

Opførelse af 30 boliger og 24 rehabiliteringsboliger U  42.498 48.270  

Plejecentret Christians Have, serviceareal I    -2.160 

Udvidelse af Christians Have, i alt U 204 50.118 57.090 -2.160 

Plejecenter Christians Have – planlægning og projektering af 3. etape 
Planlægning og projektering (2. del) af udvidelse af 3. etape Christians Have, indeholdende 24 aflast-
ningspladser, 30 plejeboliger og etablering af servicearealer i forbindelse med realisering af etapen. 
Planlægning og projektering er startet i 2015 og sker frem til projektforslag. Byggeriet skal i EU udbud.  

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal 
Udvidelsen af Plejecentret Christians Have, 600 m2 serviceareal inkl. inventar. Der modtages et tilskud 
på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten efter godkendelse af skema C dvs. i 2019. 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 3. etape, boliger 
Etablering af 30 plejeboliger a 65 m2 og 24 rehabiliteringspladser a 39 m2 i forbindelse byggeri af 3. eta-
pe. Byggeriet er planlagt med forventet indflytning i løbet af 2018. 

Ved godkendelse af skema A senest på byrådets møde i december 2016 skal der betales 10 pct. i kom-
munal grundkapital. De resterende opførelsesudgifter finansieres ved byggeriets afslutning af 2 pct. i be-
boerindskud og 88 pct. i statsstøttet lån. Under opførelsen af boligerne finansieres af byggekredit. 

Afledt drift af anlægsprojekter 

Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for 2016-2019 

Tabel 16: Afledt drift (i 1.000 kr.) 

Afledt Drift 2016 2017 2018 2019 

Udbygning af Christian Have 3. etape    585 1.171 

Genoptræningscenter 73 73 73 73 

Skoleudbygningsplan 0 -110 349 349 

Udvidelse af 10. kl. på Solrød gl. Skole 296 296 296 296 

Nyt debitorsystem -181 -181 -181 -181 

ESDH-system -68 -63 -63 -83 

Udbygning af trådløst netværk på institutioner  -100 -100 -100 

Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup 267 267 267 267 

Kunstgræsbaner 473 473 473 473 

I alt 860 655 1.699 2.265 
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Udstykninger 

Tabel 13: Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb)  2016 2017 2018 2019 

Trylleskov Strand 
U 16.790  6.491 1.876 1.000 

I -29.750 -50.616 -20.555 -13.200 

Havdrup Vest 
U 12.703 12.667 1.972 902 

I -14.357 -7.340 -6.895 -6.895 

Udstykninger, i alt 
U 29.493 19.158 3.848 1.902 

I -44.107 -57.956 -27.450 -20.095 

Trylleskov Strand 
Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, vil i perioden fra 
2007 og i årene herefter blive udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, 
m.m. 

Havdrup Vest  
Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. 

Tabel 14: Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

Trylleskov Strand 
Rådighedsbeløb, Udgifter 

2016 2017 2018 2019 

Kommunale udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag. 224    

Udbud, salg og markedsføring 102 102 102  

Salg af storparcel 2  197    

Salg af storparcel 3  386    

Salg af storparcel 4  202    

Salg af storparcel 5 495    

Salg af storparcel 6   244   

Salg af storparcel 7  439       

Salg af storparcel 8      249   

Salg af storparcel 12 139       

Salg af storparcel 15  468       

Salg af storparcel 16    264     

Salg af storparcel 19     275   

Salg af storparcel 20/21  285 285    

Salg af storparcel 22  175       

Salg af storparcel 23 305       

Projektleder og økomedarbejder 700 700 700 700 

Planlægning og programmering 202 50 50   

Tekniske forundersøgelser 47       

Grønne områder 1.926 2.543 500 300 

Støjvolde 140       

Vejanlæg etape 1 742       

Vejanlæg etape 2 540       
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Trylleskov Strand 
Rådighedsbeløb, Udgifter 

2016 2017 2018 2019 

Vejanlæg etape 3 30       

Vejanlæg etape 4 763       

Vejanlæg etape 5 2.290 777     

Vejanlæg etape 6 2.743 509    

Vejanlæg etape 7 2.750     

Byggemodning etape 5  1.017    

Byggemodning etape 6 500     

Udgifter i alt 16.790 6.491 1.876 1.000 

Tabel 15: Trylleskov Strand, indtægter (i 1.000 kr.) 

Trylleskov Strand 
Rådighedsbeløb, Indtægter 

2016 2017 2018 2019 

Salg af storparcel 2 -8.415       

Salg af storparcel 3   -8.736     

Salg af storparcel 4  -4.000       

Salg af storparcel 5   -15.510     

Salg af storparcel 6      -5.952   

Salg af storparcel 7    -13.870     

Salg af storparcel 8      -4.315   

Salg af storparcel 12  -3.925       

Salg af storparcel 15   -12.500     

Salg af storparcel 16      -5.186   

Salg af storparcel 19     -5.102   

Salg af storparcel 20/21       -13.200 

Salg af storparcel 22  -6.410       

Salg af storparcel 23 -7.000       

Indtægter i alt -29.750 -50.616 -20.555 -13.200 

Tabel 16: Havdrup Vest udgifter 

Havdrup Vest 
Rådighedsbeløb, Udgifter 

2016 2017 2018 2019 

Salg etape 1 229 229 229  

Salg etape 2 285 285 285  

Salg etape 3 763    

Salg etape 5   356  

Kommunale udlæg og tilslutningsbidrag 500 500 500 500 

Udbud salg og markedsføring 102 102 102 102 

Grønne arealer 305 915 500 300 

Byggemodning etape 1 132    

Byggemodning etape 2  1.000   



MÅL OG ØKONOMI 2016 – 2019 17. Skattefinansierede anlæg 
 
 

 

211 

Havdrup Vest 
Rådighedsbeløb, Udgifter 

2016 2017 2018 2019 

Byggemodning etape 5  500   

Vejanlæg etape 1 2.975    

Vejanlæg etape 2 203 3.500   

Vejanlæg etape 3 6.509 2.136   

Vejanlæg etape 4 700    

Vejanlæg etape 6  3.500   

Udgifter i alt  12.703 12.667 1.972 902 

Tabel 15: Havdrup Vest indtægter (i 1.000 kr.) 

Havdrup Vest 
Rådighedsbeløb, Indtægter 

2016 2017 2018 2019 

Salg af etape 1 -3.967 -2.400   

Salg etape 2  -3.800 -3.800 -3.800 

Salg af etape 3 -9.500    

Salg af etape 5   -2.400 -2.400 

Kommunale udlæg, indtægter -890 -1.140 -695 -695 

Indtægter i alt -14.357 -7.340 -6.895 -6.895 
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Det gælder generelt for det brugerfinansierede område, at udgifter som hovedregel indgår i den samlede 
takstberegning, således at der via brugernes betaling opfyldes et hvile - i - sig - selv princip set over en 
årrække. 

Der er ingen anlægsprojekter på de brugerfinansierede område i 2016-2019. 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 

 

 2015 2016 

Personskat 24,60 % 24,60 % 

Grundskyld – Landbrugsejendomme 6,37 ‰ 6,37 ‰ 

Grundskyld – Øvrige ejendomme 21,17 ‰ 21,17 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi 10,58 ‰ 10,58 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 

Kirkeskat 0,82 % 0,82 % 

Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti   

- Solrød Spildevand A/S og Solrød Fjernvarme 1,0 % 1,0 % 

- Solrød Biogas A/S 1,5 % 1,5 % 

Rottebekæmpelsesgebyr – andel af ejendomsværdien 0,091 ‰ 0,091 ‰ 

 

Inkassogebyrer 2015 2016 

Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk. 250,- 250,- 

Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned 1,0 % 1,0 % 

Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned 0,5 % 0,5 % 

 

Diverse 2015 2016 

Bopælsattest, pr. stk. 55,- 55,- 

Sundhedskort, pr. stk. 190,- 190,- 

ID-kort til unge, pr. stk. 155,- 155,- 

Folkeregisteroplysning, pr. stk. 55,- 55,- 

Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister   

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned - 500,-. 

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning - 1.200,- 

 

Taxa 2015 2016 

Førerkort, pr. stk. 97,- 102,- 

Hyrevognstilladelse, pr. stk. 1.282,- 1.340,- 

Salg af trafikbøger, pr. stk. 66,- 70,- 

Ansøgning om tilladelse, pr. stk. 646,50 675,- 
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Renovation, inkl. moms – Én familiebolig 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 2.723,- 2.679,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 1.081,- 1.047,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 562,- 687,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 46,- 66,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 511,- 466,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 197,- 125,- 

- Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 981,- 947,- 

- Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 541,- 524,- 

- Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 441,- 424,- 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.081,- 1.047,- 

 

Renovation, inkl. moms - Sommerhus 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 1.632,- 1.589,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 649,- 628,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 281,- 344,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 23,- 33,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 255,- 233,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 98,- 63,- 

- Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 574,- 553,- 

- Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 324,- 314,- 

- Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 249,- 239,- 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 649,- 628,- 

 

Renovation, inkl. moms – Lejlighed med egen større genbrugsplads 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 1.516,- 1.435,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 487,- 472,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 281,- 344,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 46,- 66,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 179,- 140,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 197,- 125,- 
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Renovation, inkl. moms - Lejlighed 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 1.916,- 1.885,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 487,- 472,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 477,- 584,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 46,- 66,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 383,- 350,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 197,- 125,- 

- Dagrenovation med sæk, pr. år. 973,- 943,- 

 

Renovation, inkl. moms - Rækkehus 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 2.561,- 2.506,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 1.081,- 1.047,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 477,- 584,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 46,- 66,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 434,- 396,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 197,- 125,- 

- Dagrenovation med container, pr. år. 595,- 576,- 

- Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 981,- 947,- 

- Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 541,- 524,- 

- Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 441,- 424,- 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.081,- 1.047,- 

 

Renovation, inkl. moms – Rækkehus med egen større genbrugsplads 2015 2016 

Samlet takst pr. år. 2.217,- 2.101,- 

- heraf dagrenovation, pr. år. 1.081,- 1.047,- 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 337,- 412,- 

- heraf farligt affald, pr. år. 46,- 66,- 

- heraf administration, pr. år. 326,- 288,- 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 230,- 163,- 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 197,- 125,- 

- Dagrenovation med container, pr. år. 595,- 576,- 

- Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 981,- 947,- 

- Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 541,- 524,- 

- Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 441,- 424,- 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.081,- 1.047,- 
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Renovation, inkl. moms - Sækkemærker 2015 2016 

- dagrenovation pr. stk. 25,- 25,- 

- internet ekspeditionsgebyr, pr. stk. 50,- 50,- 

 

Renovation, inkl. moms - Virksomheder 2015 2016 

- dagrenovation pr. sæk, pr. år 1.081,- 1.047,- 

- dagrenovation pr. sæk, 14 dages tømning, pr. år. 541,- 524,- 

- administrationsgebyr 525,- 630,- 

Adgang til genbrugsplads, pr. bil håndværker   

- pr. bil håndværker 12.323,75 12.323,75 

- pr. bil øvrige 3.188,75 3.188,75 

- Klip 231,25 231,25 

 

Gebyrer for byggesager – Simple konstruktioner 2015 2016 

Anmeldelser og byggetilladelser 2.800,- 2.850,- 

Enfamiliehuse pr. boligenhed – herunder dobbelthuse og sammenbyggede enfamiliehu-
se med tilhørende småbygninger, som ansøger samtidig, pr. time 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 

Tilbygning til enfamiliehuse pr. boligenhed – herunder dobbelthuse og sammenbyggede 
enfamiliehuse 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 

Nedrivning af enfamiliehuse pr. boligenhed – herunder dobbelthuse og sammenbygge-
de enfamiliehuse 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 

Sommerhuse pr. enhed – sommerhuse med tilhørende småbygninger som ansøges 
samtidig 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 

Tilbygning til sommerhuse pr. enhed   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 

Nedrivning af sommerhuse pr. enhed   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 10.000,- Udgår 
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Gebyrer for byggesager – Begrænset kompleksitet 2015 2016 

Industri og lagerbebyggelse   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Om- og tilbygning af industri og lagerbebyggelse - gældende for både anmeldelser og 
byggetilladelser 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Om- og tilbygning af jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger – gældende for både 
anmeldelser og byggetilladelser 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Andre faste konstruktioner mv. – faste konstruktioner fx. antenner, master, skiltning, mi-
nivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående 
skiltning (pyloner) 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Etageboliger – pr. bolig for de første 20 boliger   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Om- og tilbygning af etageboliger pr. boligenhed – gældende for både anmeldelser og 
byggetilladelser 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Erhvervsbyggeri – gældende for både anmeldelser og byggetilladelser   

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Om- og tilbygning af erhvervsbygninger – gældende for både anmeldelser og byggetil-
ladelser 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 100.000,- Udgår 

Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelser – byggearbejder der ikke kræver 
tilladelse eller anmeldelse 

  

- pr. time 365,- 485,- 

- maksimalt gebyr 25.000,- Udgår 
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Gebyrer for byggesager – Udtegning af kort 2015 2016 

A4 (210mm x 297mm)   

- papir kr. pr. stk. 40,- 40,- 

- ekspeditionsgebyr 0,- 0,- 

A3 (297mm x 420mm)   

- papir kr. pr. stk. 150,- 150,- 

- ekspeditionsgebyr 100,- 100,- 

A2 (420mm x 594mm)   

- papir kr. pr. stk. 300,- 300,- 

- ekspeditionsgebyr 100,- 100,- 

A1 (594mm x 841mm)   

- papir kr. pr. stk. 600,- 600,- 

- ekspeditionsgebyr 100,- 100,- 

 

Gebyrer for byggesager - Andet 2015 2016 

Publikationer, pr. stk.   

- Kommuneplaner 65,- 65,- 

- Byplaner og lokalplaner 45,- 45,- 

- Landsbyregistranter 25,- 25,- 

Attester m.m., pr. stk.   

- BBR – ejer/lejemeddelelser 70,- 70,- 

- Matrikeloplysninger 60,- 60,- 

- Oplysning om ejendomsnummer 60,- 60,- 

- Oplysning om ejerforhold 60,- 60,- 

Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.   

- A4 (210mm x 297mm) 5,- 5,- 

- A3 (297mm x 420mm) 10,- 10,- 

- Ind scanning A2 (420mm x 594mm) 90,- 90,- 

- Ind scanning A1 (594mm x 841mm) 145,- 145,- 

- Ind scanning A0 (841mm x 1.189mm) 200,- 200,- 

- Ud plotning A2 (420mm x 594mm) 40,- 40,- 

- Ud plotning A1 (594mm x 841mm) 65,- 65,- 

- Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm) 100,- 100,- 

- Udlevering af pdf-filer 50,- 50,- 
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Familie- og uddannelsesudvalgets område: 
 

Pasning 2015 2016 

Dagpleje, pr. måned 11 mdr. 11 mdr. 

- Pasning 2.796,- 2.987,- 

Vuggestue, pr. måned   

- Pasning 3.167,- 3.169,- 

- Frokostmåltid 686,- 687,- 

Børnehave, pr. måned   

- Pasning 1/2 dags 835,- 839,- 

- Pasning 1/1 dags 1.670,- 1.677,- 

- Pasning, Naturbørnehaven 1.670,- 1.677,- 

- Frokostmåltid 686,- 687,- 

Integreret institution, pr. måned   

- Pasning 0-2 år 3.167,- 3.169,- 

- Frokostmåltid 0-2 år 686,- 687,- 

- Pasning 3-5 år 1.670,- 1.677,- 

- Frokostmåltid 3-5 år 686,- 687,- 

Fritidsordninger   

- SFO – 65 pct. fra 2016 1.635,- 1.824,- 

- SFO2 – 65 pct. fra 2016 681,- 698,- 

- Morgenmodul SFO  - 401,- 

- Ungdomsklub Gratis Gratis 

 

 2015 2016 

Ungdomsskolen   

- Knallertkørekort, pr. stk. 450,- 450,- 

Skoler   

- Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time 215,- 218,- 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område: 
 

Madpriser 2015* 2016 

Visiterede borgere, pr. måltid   

- Hovedret, normal inkl. transport 47,- 47,- 

- Hovedret, diæt inkl. transport 50,- 50,- 

Tilkøb   

- Forret/dessert 13,- 13,- 

- Forret/dessert – diæt 15,- 15,- 

- Smørrebrød 33,80 33,80 

- Smørrebrød – diæt 33,80 33,80 

- Tillæg til smørrebrød ved bestilling uden hovedret 8,- 8,- 

- Råkost 18,- 18,- 

- Energidrik 18,- 18,- 

- Morgenmad 20,- 20,- 

- Dagens kage 25,- 25,- 

- Klar suppe 15,- 15,- 

- Dagens suppe 15,- 15,- 

- Citronfromage 15,- 15,- 

- Frugtgrød med fløde 15,- 15,- 

- Mælkemad 15,- 15,- 

- Øllebrød med fløde 15,- 15,- 

- Gæstemad, hovedret 58,75 58,75 

 

Plejecenteret Christians Have 2015 2016 

Rehabiliteringsophold, pr. døgn   

- Døgnkost 113,- 113,- 

- Vask af linned mv. 24,50 25,- 

 

Daghjem/Dagcenter 2015 2016 

Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned 172,- 350,- 

Leje af lokaler til private foreninger mv., pr. time   

- Stor mødesal 333,- 339,- 

- Mødesal 2 243,- 247,- 

- Mødesal 3 243,- 247,- 

- Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetakst   

 

* priser godkendt af byrådet den 24. august 2015, gældende fra 1. september 2015.  
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Musikskolen
1
 2015 2016 

Børnemusik   

- 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 950,- 950,- 

- 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.900,- 1.900,- 

- Rytmik I, II, III og IV, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 450,- 450,- 

- Musikkarrusel, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 650,- 650,- 

- Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 300,- Gratis 

- Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder 240,- 240,- 

Musik/leg for børn med særlige behov   

- Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 950,- 950,- 

- Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.900, 1.900,- 

- Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 650,- 650,- 

- Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold 400,- 400,- 

- Solrød Drummer band, 75 min. ugentligt, pr. 3 måneder 360,- 360,- 

- Computer og Musicmaking, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 300,- 300,- 

 

Solrød Svømmehal 2015 2016 

Voksen   

- Morgenbadning, årskort 1.600,- 1.600,- 

- Morgenbadning, halvårskort 850,- 850,- 

- Morgenbadning, kvartalskort 475,- 475,- 

Mandag – fredag 06.30 – 07.00 30,- 30,- 

Mandag – onsdag 07.00 – 08.00 20,- 20,- 

Tirsdag, torsdag – fredag 07.00 – 09.00 20,- 20,- 

Mandag – onsdag 14.00 – 15.00 (pensionist svømning) 15,- 15,- 

Mandag – onsdag 15.00 – 16.30 20,- 20,- 

Mandag – onsdag 16.30 – 22.00 30,- 30,- 

Lørdag – søndag 08.00 – 14.00 30,- 30,- 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (1 voksen + 1 barn i varmtvandsbassin) 40,- 40,- 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (ekstra voksen i varmtvandsbassin) 20,- 20,- 

Værdikort, pålydende 600,- 500,- 500,- 

Aquaspinning, pr. person, pr. gang 30,- 30,- 

Fredag – relaxaften 50,- Udgår 

 

  

                                                      
1
 I tilfælde af musiklærerens forfald sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. 
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Solrød Svømmehal 2015 2016 

Leje af svømmehal, pr. time   

- Udlejning til andre kommuner og privatskoler 835,- 835,- 

- Afbudstimer i skoletiden 835,- 835,- 

- Udlejning af hele svømmehallen til private 1.240,- 1.240,- 

- Udlejning af 25 m. bassin (6 baner – helt bassin) 830,- 830,- 

- Udlejning af 25 m. bassin (3 baner – halvt bassin) 440,- 440,- 

- Udlejning af baby bassin i skoletid 500,- 500,- 

- Udlejning af øvebassin 690,- 690,- 

- Livredder 255,- 255,- 

 

Øvrige Haller (ekskl. specielarrangementer) 2015 2016 

Solrød Idrætscenter   

- Hal A, pr. time 695,- 695,- 

- Hal B, pr. time 500,- 500,- 

- Hal C, pr. time 590,- 590,- 

- Motionsrum
2
, pr. time 500,- 500,- 

- Øvrige lokaler, pr. time 225,- 225,- 

- Udlejning af køkken, pr. dag 550,- 550,- 

- Udlejning af køkken, en enkel aften 275,- 275,- 

- Opsætning af scene, pr. gang 900,- 900,- 

- Opsætninger, pr. stol 10,- 10,- 

- Opsætninger, pr. bord 32,- 32,- 

- Gaffatape til gulvsammenføjning Materialepris 

- Proppenge, pr. deltager 25,- 25,- 

Havdrup Idrætscenter   

- Hal 1 og Hal 2, pr. time 580,- 580,- 

- Springgrav Hal 2, pr. time (maksimal pris pr. dag er 8 gange timetakst) 600,- 600,- 

Jersie Hallen, pr. time 580,- 580,- 

Munkekær Hallen, pr. time 500,- 500,- 

Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal 3.600,- 3.600,- 

Teknisk servicemedarbejder, pr. time 255,- 255,- 

Overnatning i kommunale idrætslokaler, pr. person 30,- 30,- 

 

  

                                                      
2
 Ved længerevarende lejeforhold kan der indgås konkrete aftaler individuel prisfastsættelse. 
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Øvrig udlejning af haller 2015 2016 

Andre institutioner og foreninger   

- Udlejning af borde, pr. stk. 20,- 25,- 

- Udlejning af stole, pr. stk. 10,- 10,- 

 

Havdrup Idrætscenter 2015 2016 

Udlejning til fester – forsøgsordning   

- Udlejning af Hal 1, pr. time (Max pris 15.000,- pr. arrangement)  1.200,- 

 

Solrød Skole 2015 2016 

Udlejning til møder og lignende   

- Udlejning af festsalen, pr. time (maksimal pris pr. dag er 6 gange timetaksen) 217,- 219,- 

Udlejning til fester – forsøgsordning   

- Udlejning af festsalen, pr. time (Max pris 6.000,- pr. arrangement)  500,- 

 

Bibliotek - Bødetakster 2015 2016 

Voksen   

- Lånetid overskredet 20,- 20,- 

- Efter 7 dage 40,- 40,- 

- Efter 30 dage 80,- 80,- 

- Regning (6 uger) 150,- 150,- 

- Efter 8 uger Inddrivelse Inddrivelse 

Barn   

- Lånetid overskredet 10,- 10,- 

- Efter 7 dage 20,- 20,- 

- Efter 30 dage 40,- 40,- 

- Regning (6 uger) 75,- 75,- 

- Efter 8 uger Inddrivelse Inddrivelse 
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Bibliotek – Andet 2015 2016 

Erstatninger – alle afdelinger 
Materialets pris 

+ tillæg for 
klargøring 80,- 

Materialets pris 
+ tillæg for 

klargøring 80,- 

Andet materiale   

- CD og Videobokse, pr. stk. 
Pris for genan-

skaffelse 
Pris for genan-

skaffelse 

- CD-Rom mapper, pr. stk. 
Pris for genan-

skaffelse 
Pris for genan-

skaffelse 

- Bilag til håndarbejdsblade mv. 
Pris for genan-

skaffelse 
Pris for genan-

skaffelse 

Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder Gratis Gratis 

Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder Gratis Gratis 

Fotokopier, pr. stk. 2,- 2,- 

Print, pr. stk. 2,- 2,- 

Telefax – afsendelse   

- Indland, startpris 10,- 10,- 

- Udland, startpris 30,- 30,- 

- At sende efterfølgende sider, pr. side 2,- 2,- 

Telefax – modtagelse Gratis Gratis 

Salg af kasserede materialer Efter skøn Efter skøn 

Leje af lokaler til private foreninger mv.    

- Lokale 23, pr. time 243,- 247,- 

- Lokale 24, pr. time 243,- 247,- 

- Lokale 25 A + B, pr. time 333,- 339,- 

- Lokale 25 A, pr. time 243,- 247,- 

- Lokale 25 B, pr. time 243,- 247,- 

- Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetaksten   
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Økonomisk Decentralisering (ØD) 

Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget 
og vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen i overensstemmelse med sty-
ringsreglerne for Økonomisk Decentralisering.  

Områder indenfor det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er 
udskilt til særskilte profitcentre i OPUS (kommunens økonomisystem).  

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutio-
nens/rådhusets ØD-ramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed 
for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bli-
ver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. 

Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel 
af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Underskud må 
højst udgøre 5 % af ØD-rammen. Der udarbejdes en særlige redegørelse for afvikling af underskuddet, 
hvis underskuddet er på mere end 5 %. 

Bevillingsniveau 

Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en net-
tobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder. 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitio-
ner, der er vedtaget af Social- og Indenrigsministeriet. I 2013 er definitionen af serviceudgifter – indenfor 
rammen - blevet ændret. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger og refusion vedr. 
det specialiserede socialområde er udtaget af servicerammen. Derfor er der en opdeling af serviceudgif-
ter i 2 typer – serviceudgifter indenfor rammen og serviceudgifter udenfor rammen. 

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er lige-
ledes lagt på udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver fortsat Byrådets godkendelse. 

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på det pågældende udvalg, Økonomi- teknik – og 
miljø. Der er dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.  

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det sam-
lede forbrug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øge-
de udgifter ved øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godken-
delse. 

Den i budgettet bevilgede lønsum må ikke ændres fra et budgetår til et andet budgetår uden Byrådets 
godkendelse. 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet 
til at sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte bud-
get, dog under iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD). 
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Nedenfor er angivet de bevillinger, der indgår i budget 2016 og budgetoverslagsårene. 

 

Mio. kr.  
(faste priser, undtaget finansiering der er 
løbende priser) 

 
2016 2017 2018 2019 

1. Drift og refusion 1-8 1.142,9 1.161,6 1.169,2 1.175,8 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 1-3 336,8 343,2 341,9 342,9 

Serviceudgifter – ramme 1A 175,3 176,5 175,2 176,2 

Serviceudgifter – udenfor ramme 1B 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overførselsudgifter m.v. * 2 160,0 165,1 165,1 165,1 

Brugerfinansierede områder 3 1,5 1,6 1,6 1,6 

Beredskabskommissionen 4 2,6 2,6 2,6 2,6 

Serviceudgifter - ramme 4 2,6 2,6 2,6 2,6 

Familie- og uddannelsesudvalget 5-6 393,7 396,7 401,3 398,3 

Serviceudgifter – ramme 5A 394,7 397,7 402,3 399,4 

Serviceudgifter – udenfor ramme 5B -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

Overførselsudgifter m.v. * 6 2,5 2,5 2,5 2,5 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 7-8 409,9 419,2 423,4 432,1 

Serviceudgifter – ramme 7A 276,0 283,2 286,1 293,3 

Serviceudgifter – udenfor ramme 7B 68,5 71,3 72,7 74,0 

Overførselsudgifter m.v. * 8 65,4 64,7 64,7 64,7 

2. Anlæg 9-12 23,9 50,1 69,7 16,9 

ØU – Skattefinansierede anlæg 9 4,7 -25,0 -21,2 -9,6 

FU – Skattefinansierede anlæg 10 17,6 24,5 18,0 21,1 

SU – Skattefinansierede anlæg 11 1,6 50,7 72,9 5,4 

ØU – Brugerfinansierede anlæg 12 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Finansiering (ØU) 13-19 -1.166,8 -1.235,4 -1.286,8 -1.262,9 

Finansiering, øvrige finansforskydninger 13 27,5 -36,6 47,3 6,0 

Finansiering, lånoptagelse 14 -11,0 -7,0 -86,9 -7,0 

Finansiering, likvide aktiver 15 -21,3 -4,4 -52,1 -51,1 

Finansiering, skatter 16 -1.142,9 -1.221,7 -1.262,1 -1.306,2 

Finansiering, tilskud og udligning 17 -36,6 16,3 48,8 76,3 

Finansiering, renter 18 3,8 3,5 3,1 3,2 

Finansiering, afdrag på lån 19 13,6 14,4 15,1 15,8 
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Mål og økonomi er opdelt i en række politikområder. Politikområderne afspejler de delområder, som By-
rådet og fagudvalgene har opdelt sin opgaveløsning i. 

Under det enkelte politikområde fremgår de mål der er på området og som udgør rammen for de politiske 
prioriteringer. 

Målene er delt op i overordnede mål og konkrete mål. De overordnede mål er retningsgivende og afspej-
ler de længerevarende intentioner på området, mens de konkrete mål er mere handlingsorienterede mål 
som afspejler de områder, der aktuelt fokuseres på – og som det er muligt at følge op på. 

Derudover er der under hvert politikområde – hvis relevant – beskrevet følgende: 

 Serviceniveauer. 

 Befolkningsudvikling. 

 Ny lovgivning. 

 Nye initiativer (normalt tabel 1,udgår hvis der ikke er nogle) 

 Budget 2016-2019 (normalt tabel 2, opdelt på funktioner) 

 Aktivitetstal 

 Nøgletal. 
 

Der er udarbejdet tabeller, der overordnet beskriver budgettallene i 2016. Som udgangspunkt er alle tal i 
1.000 kr. medmindre der står noget andet. Det medfører også, at der kan ske afrundinger i tabellerne, så 
del tal ikke altid kan summeres nøjagtigt til en total. Afvigelsen vil normalt være indenfor 1.000 kr. 

Som eksempel kan nævnes tabel 2. Den følger kontobetegnelserne fra Økonomi-og Indenrigsministeri-
ets budget – og regnskabssystem. Hvert kontoområde er nummereret med det pågældende funktions-
nummer, og efterfølgende kommenteret i dybden.  Såfremt det er en tabel inde i kontoområdet, vil der of-
te være en tilsvarende ”nummerering” blot alfabetisk, hvor der så kommenteres nedenfor. 
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