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Her er Solrød Kommunes årsberetning for 2015, som fortæller om året i tal og ord. 
 

Kort fortalt viser regnskabsresultatet, at vi samlet set har opnået et bedre resultat end forventet. Der er et 

overskud på budgetbalancen på 42 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mere end budgetteret, ligesom kasse-

beholdningen er øget med 3,8 mio. kr. Det gør vores udgangspunkt for 2016 bedre, men træerne vokser 

ikke ind i himlen.  

 

Det er Byrådets vision, at Solrød Kommune skal være en dynamisk kommune - det bedste sted at leve 

og bo i Hovedstadsområdet. De mange projekter, der er afsluttet i årets løb, og dem, der er blevet søsat, 

vidner om, at vi er godt på vej. 
 

Et af de ambitiøse projekter, som kommunen nåede i mål med i 2015, var Solrød Biogas. Et unikt bio-

gasanlæg, som fremover skal omdanne bl.a. gylle fra landbruget, restprodukter fra industrien og tang og 

fedtemøg fra strandrensningen til biogas. Anlægget kommer til at reducere CO2-udledningen i kommu-

nen med minimum 40.000 tons pr. år, og vil levere grøn varme svarende til 1600 husstande og grøn el 

svarende til 4500 husstandes årlige forbrug.  

 

I 2015 blev der taget fat på etablering af et nyt flot kunstgræsanlæg med to baner af international stan-

dard, som er doneret af Annie og Otte Johs. Detlef’s Fonde – OJD. Banerne stilles gratis til rådighed 

med lige adgang for alle Solrød kommunes børn og unge, institutioner og foreninger. 

 

At det er attraktivt at bo i Solrød kommune, viser indbyggertallet fra Folkeregistret. Ved udgangen af 

2015 rundede vi lige knap 21.800 indbyggere, og 2016 bliver med stor sandsynlighed året, hvor vi runder 

de 22.000 indbyggere. Mon ikke det spiller ind, at vi har nogle af landets bedste folkeskoler? Den nye til-

bygning til Uglegårdsskolen blev indviet i 2015, og der er startet op med tilbygning på Munkekærskolen, 

så den er klar til at blive taget i brug i sommeren 2017.  

 

De mange tilflyttere slår blandt andet igennem på grundsalget, der klarer sig flot og har fået nye moderne 

bydele til at vokse frem i Havdrup Vest og Trylleskov Strand.  

 

Det stigende indbyggertal kan kun i begrænset omfang forklares af tilstrømningen af flygtninge. Men 

flygtningestrømmen er en udfordring, som koster både mange penge og ressourcer. En udfordring, vi på 

mange områder ikke er herre over, men efter lovgivningen skal håndtere.  

 

Solrød blev i 2015 del af det nye Østsjællands Beredskab, som består af otte kommuner. Målet er at sik-

re, at det serviceniveau og den udrykningstid vi har i dag, også gælder i morgen, så borgerne og virk-

somhederne kan føle sig trygge. Derfor var det en god nyhed, at vi i midten af december fik taget luknin-

gen af stationen i Solrød af bordet og fik garanti for, at sikkerhedsniveauet forbliver det samme.  

 

2015 var på mange måder i et år, der krævede langsigtede beslutninger, og selvom vi ikke kan vide, 

hvordan 2016 kommer til at udvikle sig, så vil Byrådet også i de kommende år gøre vores yderste for at 

vise ansvarlighed og træffe gode, gennemtænkte beslutninger til vores fælles bedste.  
 

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! 
 
 

 
Niels Hörup 

Borgmester 
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Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for 2015. Det er ambitionen, 
at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over 
kommunens regnskab – såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. 

 

Det indledende kapitel 'Samlet økonomi' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 
2015 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et 
kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de poli-
tiske mål og overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler 
indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter 
og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2015, der indeholder de autorisere-
de oversigter til regnskabet. Begge publikationer findes på solrod.dk. 

Økonomiske resultater 

Solrød Kommune kom ud af 2015 med et lidt bedre driftsresultat og en lidt lavere kassebeholdning end 
forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015. Det har været muligt at fastholde serviceni-
veauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, 
dvs. udgifter fratrukket indtægter. 

Tabel 1: Økonomisk råderum 2015 

Økonomisk råderum Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 

2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2015 

Overført 
til 2016 

(mio. kr.) 

 
1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

 

Indtægter 
      

Skatter -1.110,6 -1.111,8 -1.110,4 -1,2 0,2 0,0 

Tilskud og udligning -3,0 9,1 6,8 12,1 9,8 2,9 

Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -45,9 -43,2 -45,9 2,6 0,0 0,0 

Indtægter i alt -1.159,5 -1.145,9 -1.149,5 13,5 10,0 2,9 

Udgifter 
      

Serviceudgifter - serviceramme 848,6 851,0 867,9 2,4 19,3 13,2 

Serviceudgifter - udenfor serviceramme 60,0 60,0 64,8 0,0 4,9 0,0 

Overførselsudgifter 204,2 205,6 207,4 1,4 3,2 0,0 

Renter 4,7 5,3 5,9 0,6 1,2 0,0 

Udgifter i alt 1.117,5 1.121,9 1.146,1 4,4 28,6 13,2 

Budgetbalance -42,0 -24,0 -3,4 18,0 38,6 16,1 

Afdrag på lån 12,3 12,4 12,4 0,1 0,1 0,0 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) -29,7 -11,6 9,0 18,1 38,7 16,1 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 71,1 60,9 105,9 -10,2 34,8 34,8 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -34,2 -13,9 -79,5 20,3 -45,3 -45,2 

Brugerfinansieret område 0,9 1,5 1,5 0,6 0,6 0,0 

Finansforskydninger 4,5 6,1 -9,5 1,6 -14,0 0,0 

Lånoptagelse -16,4 -7,0 -25,0 9,4 -8,5 0,0 

Forøgelse af kassebeholdningen -3,8 36,0 2,5 39,8 6,3 5,7 

mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +        merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - 

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger. 

 
I økonomisk sammenhæng har 2015 været et år, hvor der er styret tæt på servicerammen bl.a. som føl-
ge af stigende udgifter til det specialiserede børneområde. Ved årets udgang er der et mindreforbrug i 
forhold til det oprindelige budget til serviceudgifter på 2,4 mio. kr. Der er behov for en fortsat tæt budget-
opfølgning i 2016, så der proaktivt kan tages initiativer, hvis udgiftsstigningen fortsætter i 2016. 
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Ved bedømmelse af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud 
eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksom-
hed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør ske 
ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere om forudsætningerne for de givne bevillinger 
er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 

Da Byrådet i oktober 2014 vedtog budgettet for 2015 var der budgetteret med et forbrug af kassebehold-
ningen på 36 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 2,5 mio. kr. 
Regnskabet for 2015 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 3,8 mio. kr. Kassebeholdningen er så-
ledes forøget med 6,3 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: 

På indtægter er der en samlet merindtægt på 10 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 
mio. kr. og en merindtægt på 9,8 mio. kr. fra tilskud og udligning, som skyldes momsrefusion for udgifter 
vedrørende regnskab 2014, der er bogført i regnskab 2015, regulering af momsrefusion vedr. tidligere år, 
og momsbetaling af tilskud til kunstgræsanlæg på 2,9 mio. kr. først skal betales i 2016. 

På udgifter er der en samlet mindreudgift på 28,6 mio. kr., der fordeler sig således: 

På serviceudgifter indenfor serviceramme er der en mindreudgift på 19,3 mio. kr., hvoraf 13,2 mio. kr. er 
godkendt overført til 2016 på byrådsmødet i marts måned 2016.  

På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 4,9 mio. kr. fordelt på en mindreud-
gift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 3,5 mio. kr., en mindreudgift til ældrebo-
liger på 0,2 mio. kr. og en merindtægt fra refusion på særlig dyre enkeltsager på det specialiserede børn- 
og voksenområde på 1,2 mio. kr. 

På overførselsudgifter er der en mindreudgift på 3,2 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til for-
sikrede ledige og førtidspension. 

På renter er der en merindtægt på 1,2 mio. kr. primært som skyldes højere renteindtægter fra anbringel-
se af kassebeholdningen i obligationer.. 

På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 34,8 mio. kr., der overføres til 2016 og en mindre-
indtægt på 45,3 mio. kr., hvoraf 45,2 mio. kr. overføres til 2016. 

Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet. Der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr. fra drift 
af affaldsområdet. 

På finansforskydninger er der en merudgift på 14,0 mio. kr., der skyldes stigning i mellemregning mellem 
regnskabsårene og kortfristede tilgodehavender, lavere udlån til betaling af ejendomsskat for pensioni-
ster samt stigning i ventende betalinger til leverandører. 

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse på 8,5 mio. kr., der skyldes lavere nettoudlån vedrørende lån til 
betaling af ejendomsskat for pensionister. 

Den samlede kassebeholdning er steget fra 115,3 mio. kr. til 117,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 
30. september 2015 var den samlede kassebeholdning ultimo 2015 skønnet til 118,4 mio. kr. Kassebe-
holdningen er således 0,9 mio. kr. lavere.  

Skattefinansierede driftsudgifter 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.112,8 mio. kr. Der 
var oprindeligt budgetteret med 1.116,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet 
forøger budgettet til 1.140,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 
på 27,4 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområder-
ne): 

 

Skattefinansierede driftsudgifter 

U/I/N 

Regnskab 
2015 

Opr. 
Budget 

2015 

Korr. 
budget 

2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2015 (mio. kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

SERVICEUDGIFTER N 908,6 911,0 932,8 2,5 24,2 

SERVICERAMME N 848,6 851,0 867,9 2,4 19,3 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 157,5 186,2 173,5 28,7 16,1 

2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 8,9 9,5 9,4 0,7 0,6 



ÅRSBERETNING 2015 Samlet økonomi 
 
 

9 

Skattefinansierede driftsudgifter 

U/I/N 

Regnskab 
2015 

Opr. 
Budget 

2015 

Korr. 
budget 

2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2015 (mio. kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

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

3. Borgerbetjening, administration og byråd U 118,3 144,4 129,3 26,1 11,0 

  I -3,4 -2,4 -2,4 1,0 1,0 

4. Bygninger, veje og grønne områder U 30,5 34,0 34,6 3,5 4,0 

  I -1,2 -2,9 -2,8 -1,6 -1,6 

5. Miljø og forsyning U 1,6 1,6 2,2 0,0 0,6 

  I -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 0,0 

6. Beskæftigelse U 4,6 3,9 4,2 -0,7 -0,3 

  I -1,5 -1,5 -0,7 -0,1 0,8 

Beredskabskommissionen N 3,2 3,1 3,3 -0,1 0,1 

7. Beredskab U 3,3 3,2 3,4 -0,1 0,1 

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

Familie- og uddannelsesudvalget N 414,2 391,7 416,9 -22,6 2,7 

8. Dagtilbud U 129,3 124,6 126,9 -4,7 -2,4 

  I -35,8 -37,3 -34,5 -1,5 1,2 

9. Undervisning og fritidstilbud U 274,2 271,0 279,6 -3,2 5,4 

  I -39,4 -39,7 -38,4 -0,3 1,0 

10. Specialiserede tilbud til børn  U 74,9 62,8 71,5 -12,1 -3,4 

     og unge I -1,2 -1,4 -0,1 -0,3 1,1 

11. Sundhedsfremme og forebyggelse  U 12,1 11,6 11,9 -0,5 -0,3 

     for børn og unge I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 273,7 270,1 274,1 -3,6 0,5 

12. Forebyggelse, sundhed og  U 25,9 25,0 25,7 -0,9 -0,2 

     genoptræning I -1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 

13. Sociale ydelser og pension U 4,7 5,3 4,9 0,5 0,1 

  I -1,2 -1,3 -1,5 -0,1 -0,3 

14. Specialiserede tilbud til voksne U 83,6 82,0 81,6 -1,6 -2,0 

     og ældre I -2,7 -1,8 -0,4 0,9 2,3 

15. Ældre og handicappede U 153,7 153,4 155,0 -0,3 1,3 

  I -19,1 -21,2 -21,4 -2,1 -2,3 

16. Kultur og fritid U 34,9 33,4 34,9 -1,5 0,0 

  I -4,7 -4,7 -4,6 0,1 0,1 

UNDTAGET SERVICERAMMEN N 60,0 60,0 64,8 0,0 4,9 

Familie- og uddannelsesudvalget N -4,0 -3,3 -3,6 0,7 0,4 

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

     og unge I -4,0 -3,3 -3,6 0,7 0,4 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 64,0 63,3 68,5 -0,7 4,5 

12. Forebyggelse, sundhed og  U 72,9 71,2 76,4 -1,8 3,5 

     Genoptræning 
 
 

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

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

     og ældre I -1,7 -2,1 -2,1 -0,4 -0,4 

15. Ældre og handicappede U 5,1 5,1 5,0 0,0 -0,1 

  I -12,4 -10,9 -10,9 1,5 1,5 

OVERFØRSELSUDGIFTER  204,2 205,6 207,4 1,4 3,2 
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Skattefinansierede driftsudgifter 

U/I/N 

Regnskab 
2015 

Opr. 
Budget 

2015 

Korr. 
budget 

2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2015 (mio. kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 136,4 137,9 138,5 1,5 2,1 

6. Beskæftigelse U 208,1 204,0 212,0 -4,1 3,9 

  I -71,7 -66,1 -73,6 5,6 -1,8 

Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 6,0 3,3 2,6 -0,2 

10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,3 6,5 4,6 -0,3 

     og unge I -3,3 -5,3 -3,2 -2,0 0,1 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 64,4 61,7 65,6 -2,7 1,3 

13. Sociale ydelser og pension U 61,9 62,2 64,1 0,3 2,3 

  I -4,3 -5,1 -5,1 -0,8 -0,8 

14. Specialiserede tilbud til voksne U 6,8 4,6 6,6 -2,1 -0,2 

      og ældre I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.112,8 1.116,7 1.140,1 3,9 27,4 

Status på servicerammen 

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overfør-
selsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at 
trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbe-
stemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 
2015 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. 

Kommunernes udgifter til service er i 2015 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med 
økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2015 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 
2015. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. 
Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to 
forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for 
det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. 

Social- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne un-
der ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sankti-
on. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftale-
indgåelsen. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændre-
de pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret, hvilket betyder, at servicerammen bliver reduceret. 

Der er følgende overholdelse af servicerammen i 2015: 

Opgørelse af serviceramme 2015 Mio. kr.

Serviceramme - oprindeligt budget 851,0

Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 846,3

Regnskab 2015 848,6

Merforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion -2,3

Skattefinansierede anlægsudgifter 

Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 60,9 mio. kr., der i årets løb er forøget til 105,9 mio. kr. 
bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. I regnskabet er der en udgift 
på 71,1 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 34,8 mio. kr., der overføres til 2016. 

Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 13,9 mio. kr., der i løbet af året 
er forøget til 79,5 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. I 
regnskabet en indtægt på 34,2 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 45,3 mio.kr., hvoraf 45,2 mio. kr. over-
føres til 2016. 

De enkelte anlægsprojekter fremgår af oversigten: 
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Oversigt over anlægsprojekter i 2015 U/I/N Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 
2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2015 

Overført 
til 2016 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

ANDRE ANLÆG N 61.496 50.400 51.639 -15.237 -9.857 -9.645 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 24.202 14.059 16.676 -10.143 -7.526 -7.291 

Delvis ny telefoniplatform U 763 0 763 -763 0   

Ny hjemmeside og CMS-system U 669 0 532 -669 -137   

Nyt ESDH-system U 800 0 800 -800 0   

Nyt fagsystem til debitorområdet U 457 232 457 -225 0   

Intranet adgang til lærere på sol-nettet U 93 0 150 -93 57   

ESDH-arkivering U 0 0 455 0 455 455 

Trådløst net i institutioner U 139 0 150 -139 11   

Salg af Jersie skolebygningen U 539 0 612 -539 73 73 

Salg af Jersie skolebygningen I 0 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 

Central bygningsvedligeholdelse, budgetkon-
to 

U 0 4.207 0 4.207 0   

Energiinvesteringer, budgetkonto U 0 1.209 0 1.209 0   

Energibesparelse - Reeez projekt U 10.742 2.746 10.797 -7.996 55   

Renovering udearealer kommunens ejen-
domme 

U 0 1.220 0 1.220 0   

Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U 50 0 154 -50 104 104 

Salg af Den Lille Gade 15 og 21 I -1.450 0 -1.535 1.450 -85 -85 

Salg af Præstestræde 18 U 90 0 64 -90 -26   

Salg af Præstestræde 18 I -335 0 -370 335 -35   

Energiinvesteringer 2014 (ØU) U 382 0 382 -382 0   

Central bygningsvedl. 2014 øvrige U 331 0 453 -331 122 122 

Renovering af flygtningeboliger, husvildeboli-
ger 

U 0 0 0 0 0   

Midlertidige boliger til flygtninge U 3.845 0 4.187 -3.845 342 342 

Central bygningsvedl. 2015 øvrige U 333 0 492 -333 159 159 

Energiinvesteringer 2015 (ØU) U 0 0 15 0 15 15 

Salg af centerareal Solrød Center 35 I 0 0 -21 0 -21 -21 

Salg af areal i Havdrup Vest I -35 0 -39 35 -3   

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmp-
ning 

U 0 1.577 0 1.577 0   

Hedebostien, Regional sti  U 1.448 158 3.728 -1.290 2.280 2.280 

Hedebostien, Regional sti  I -1.016 0 0 1.016 1.016 1.016 

Slidlag, veje, stier, centerarealer U 0 0 625 0 625 625 

Færdiggørelse af Niels Juels Allé U 73 0 71 -73 -2   

Naurbjerg stiforløb U 232 0 810 -232 578 578 

Hovedsti i Admiralparken U 118 0 112 -118 -6   

Genplantning i støjvoldene mod motorvejen U 109 0 180 -109 71 71 

Renovering parkeringspladser U 1.363 1.322 1.523 -41 160 160 

Renovering af veje og stier 2014 U 511 0 490 -511 -21   

Renovering af offentlige vejstykker U 82 0 79 -82 -3   

Udskiftning af vejbelysning U 0 0 150 0 150 150 

Renovering af 5 jernbanebroer U 488 513 490 25 2   

Renovering af tunnel under Cordozavej U 0 300 300 300 300 300 
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Oversigt over anlægsprojekter i 2015 U/I/N Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 
2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2015 

Overført 
til 2016 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U 1.086 0 4.952 -1.086 3.866 3.866 

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie I 0 0 -3.652 0 -3.652 -3.652 

Støjvoldsprojekt U 29 0 70 -29 42 42 

Vandindvinding, it-system U 0 0 59 0 59 59 

Udvikling af materiel til opsamling af tang U 164 0 236 -164 72 72 

Intelligent styring af overfladevand U 0 0 -125 0 -125   

Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U 67 0 1.767 -67 1.700 1.700 

Klimatilpasningsprojektet "Kilen" I 0 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 

Klimaplan U 96 0 260 -96 164 164 

Spildevandsplan 2014-2026 U 106 325 175 219 69 69 

Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen U 303 0 348 -303 45 45 

Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen I 0 0 -150 0 -150 -150 

Udskiftning af olieskilleanlæg U 914 0 1.064 -914 150 150 

Havdrup planstrategi U 1 0 0 -1 -1   

Risikostyring U 191 0 191 -191 0   

Udvikling af centrene U 250 250 250 0 0   

Grøn pulje 2014 U 175 0 175 -175 0   

Familie- og uddannelsesudvalget N 29.904 30.418 31.357 514 1.453 1.621 

Dagplejen, køb af ipads og telefoner U 81 0 87 -81 6   

Helhedsplan, daginstitutionsområdet U 1.092 1.052 913 -40 -179   

Renovering af udearealer institutioner 2014 U 89 0 89 -89 0   

Forbedring af akustikforhold institutioner U 417 0 417 -417 0   

Central bygningsvedl. 2015 institutioner U 555 0 555 -555 0   

Renovering af udearealer 2015 inst. U 770 0 770 -770 0   

Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U 0 2.034 0 2.034 0   

Skoleudbygningsplan Munkekærskolen U 0 10.508 8 10.508 8   

Central bygningsvedligeholdelse 2013 U 29 0 29 -29 0   

Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U 13.765 12.524 14.103 -1.241 338 338 

Lærerarbejdspladser på skoler U 2.989 0 4.073 -2.989 1.084 1.084 

Renovering af udearealer skoler   130 0 150 -130 20   

Central bygningsvedligehold 2014 skoler U 6 0 0 -6 -6   

Solrød gl. skole ventilation U 4.101 4.300 4.300 199 199 199 

Flytning af legestativ fra Jersie skole U 500 0 500 -500 0   

Ombygning af Uglegården SFO U 2.047 0 2.034 -2.047 -13   

Central bygningsvedl. 2015 skoler U 322 0 340 -322 18 18 

Renovering af udearealer 2015 skoler U 505 0 500 -505 -5   

Munkekærskolen 1. indskolingsafsnit U 556 0 500 -556 -56 -56 

Renovering af udearealer 2015 SFO U 402 0 440 -402 38 38 

Central bygningsvedl. 2015 SFO U 99 0 100 -99 1   

Energiinvesteringer 2014 FU U 300 0 300 -300 0   

Energiinvesteringer 2015 FU U 1.149 0 1.149 -1.149 0   

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 7.390 5.923 3.606 -5.608 -3.784 -3.975 
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Oversigt over anlægsprojekter i 2015 U/I/N Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 
2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2015 

Overført 
til 2016 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U 0 0 192 0 192   

C. Bygningsvedligehold 2013, Idræt U 479 0 479 -479 0   

C. Bygningsvedligehold 2014, Idræt U 125 0 125 -125 1   

C. Bygningsvedligehold 2015, Idræt U 440 0 440 -440 0   

Renovering af udearealer 2015 idræt U 400 0 400 -400 0   

Chr. Have - planlægning af 3. etape U 561 1.200 1.200 639 639 639 

Samling af hjemmeplejen U 125 0 157 -125 32 32 

SIC, forenings- og mødelokaler U 565 0 577 -565 12   

Åbent bibliotek U 33 0 56 -33 23 23 

Energiinvesteringer 2014 SU U 284 0 321 -284 37 37 

Renovering af flygtninge, husvildeboliger U 166 0 216 -166 50 50 

Ombygning af Solbo Børnehave til midlertidi-
ge flygtningeboliger 

  33 0 33 -33 0   

Energiinvesteringer 2015 (SU)   0 0 45 0 45 45 

Kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter U 2.892 0 14.036 -2.892 11.144 11.144 

Kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter I 0 0 -16.600 0 -16.600 -16.600 

Inventar til AFC U 350 0 350 -350 0   

Idrætsanlægsfond U 0 582 102 582 102 102 

Kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter U 0 4.141 0       

Etablering af Kløverstier U 51 0 49 -51 -2   

Etablering af Kløverstier U -29 0 -29 29 -1   

Idrætsanlægsfond 2014 U 554 0 542 -554 -12   

Biblioteksservicepunkt i Havdrup U 65 0 65 -65 0   

Tiltag på breddeidrætsområdet U 6 0 278 -6 272 272 

Idrætsanlægsfond 2015 U 291 0 572 -291 281 281 

Udstykninger N -24.579 -3.380 -25.195 21.199 -616 -797 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -24.579 -3.380 -25.195 21.199 -616 -797 

Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslut-
ningsbidrag 

U 144 320 427 176 283 283 

Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslut-
ningsbidrag 

I -334 0 -738 334 -404 -404 

Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsfø-
ring 

 

U 47 100 106 53 59 59 

Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 U 21 0 0 -21 -21 -21 

Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 I -3.000 -5.040 -3.968 -2.040 -968 -968 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 
4) 

U 0 50 0 50 0   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 
4) 

U 0 50 0 50 0   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 
2) 

U 148 0 275 -148 127   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 
2) 

I -8.325 0 -8.325 8.325 0   
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Oversigt over anlægsprojekter i 2015 U/I/N Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 
2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2015 

Overført 
til 2016 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 
3) 

U 173 0 203 -173 30 30 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 
3) 

I 0 0 -7.280 0 -7.280 -7.280 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 
3) 

U 89 0 114 -89 25   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 
3) 

I -4.560 -4.062 -4.560 498 0   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø22 (etape 
3) 

U 120 0 80 -120 -40 -40 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø23 (etape 
3) 

U 16 0 0 -16 -16 -16 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 
3) 

U 25 0 147 -25 122 122 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 
3) 

I 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 (etape 
3) 

U 12 0 40 -12 28   

Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 (etape 
3) 

I -2.400 0 -2.400 2.400 0   

Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgel-
ser 

U 47 0 200 -47 153 153 

Trylleskov Strand - Støjvolde U 2.025 0 1.964 -2.025 -61 -61 

Trylleskov Strand - Projektleder, økonomi-
medarbejder 

U 635 688 694 53 59 59 

Trylleskov Strand - Planlægning og program U 6 100 201 94 195 195 

Trylleskov Strand - Friarealer, grønne områ-
der 

U 234 500 671 266 437 437 

Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U 0 2.500 4.411 2.500 4.411 4.411 

Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 2 U 46 0 0 -46 -46 -46 

Trylleskov Strand - Byggemodning etape 3 U 0 0 222 0 222 222 

Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U 3 0 155 -3 152 152 

Trylleskov Strand - Byggemodning etape 4   300 1.220 1.120 920 820 820 

Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 4 U 996 3.064 2.834 2.068 1.838 1.838 

Trylleskov Strand - Byggemodning etape 6 U 0 500 0 500 0   

Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 1 U 27 0 0 -27 -27 -27 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 U 253 135 415 -118 162 162 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 I -8.400 -1.800 -7.945 6.600 455 455 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 3 U 9 0 0 -9 -9 -9 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 U 499 0 599 -499 100 100 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 I -3.024 -750 -3.000 2.274 24 24 

Havdrup Vest - Kommunalt udlæg tilslutning-
bidrag 

U 530 165 529 -365 -1   

Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutnings-
bidrag 

I -1.275 -270 -849 1.005 426 426 

Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U 0 100 73 100 73 73 

Havdrup Vest - byggemodning etape 1 U 39 0 40 -39 1   

Havdrup Vest - vejanlæg etape 1 U 13 0 0 -13 -13 -13 
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Oversigt over anlægsprojekter i 2015 U/I/N Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2015 

Korr. 
budget 
2015 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2015 

Overført 
til 2016 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Havdrup Vest - vejanlæg etape 4 U 283 1.050 350 767 67 67 

                

SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT N 36.917 47.020 26.444 5.962 -10.473 -10.442 

Brugerfinansieret område 

Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0,9 mio. kr. fra affaldsom-
rådet mod en budgetteret nettoudgift på 1,5 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en mindreudgift på 
0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Brugerfinansieret område 

(mio. kr.) 

 
 

U/I/N 

Regn- 
skab 
2015 

Opr. 
Budget 

2015 

2 

Korr. 
budget 

2015 

3 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

4 (2-1) 

Rest- 
budget 

2015 

5 (3-1) 1 

DRIFTSUDGIFTER 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

5. Miljø og forsyning 

N 

N 

U 

I 

0,9 

0,9 

20,3 

-19,4 

1,5 

1,5 

20,9 

-19,4 

1,5 

1,5 

20,9 

-19,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,0 

0,6 

0,6 

0,6 

0,0 

merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + 

Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år 

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutio-
nens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulig-
hed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der 
bliver 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. Der udarbejdes 
en handleplan for afvikling af underskuddet. 

Byrådet har godkendt overførsler fra 2015 til 2016 på mødet den 29. marts 2016.  

(mio. kr.) Drift Anlæg

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 10,5 -8,1
ØD-midler 6,4
Puljemidler 0,6
Driftsmidler uden for ØD-rammen 0,6
Andre anlæg, udgifter 11,6
Andre anlæg, indtægterr -18,9
Udstykninger, udgifter 9,0
Udstykninger, indtægter 9,7

Moms af tilskud, finansieringspost 2,9

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 1,2 -4,0
ØD-midler 1,0
Puljemidler 0,2
Andre anlæg, udgifter 12,6

Andre anlæg, indtægter -16,6

Familie- og uddannelsesudvalget 4,4 1,6
ØD-midler 3,5
Puljemidler 0,8
Driftsmidler uden for ØD-rammen 0,1
Andre anlæg, udgifter 1,6
Beredskab 0,1
ØD-midler 0,1
Overføres i alt 16,1 -10,4
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Befolkningsudvikling 

Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra 2014. Prognosen forudsatte 21.374 indbyggere pr. 1. ja-
nuar 2015 (konstateret: 21.552) og 21.510 indbyggere pr. 1. januar 2016 (konstateret: 21.788). 

Der var således 178 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar 2015 og 278 indbyggere flere end for-
ventet pr. 1. januar 2016. 

 

 
0-5 

årige 
6-16 
årige 

17-64 
årige 

65-74 
årige 

75 årige og 
derover I alt 

Fordeling - antal       

Forventet 1. januar 2015 1.376 3.372 12.565 2.741 1.319 21.374 

Faktisk 1. januar 2015 1.373 3.404 12.737 2.723 1.315 21.552 

Forskel -3 32 172 -18 -4 178 

       

Forventet 1. januar 2016 1.354 3.358 12.577 2.806 1.414 21.510 

Faktisk 1. januar 2016 1.429 3.388 12.800 2.774 1.397 21.788 

Forskel 75 30 223 -32 -17 278 

       

Fordeling - procent       

Forventet 1. januar 2015 6,4 15,8 58,8 12,8 6,2 100,0 

Faktisk 1. januar 2015 6,4 15,8 59,1 12,6 6,1 100,0 

       

Forventet 1. januar 2016 6,3 15,6 58,5 13,0 6,6 100,0 

Faktisk 1. januar 2016 6,6 15,5 58,7 12,7 6,4 100,0 

Pris- og lønudviklingen 

I budgettet for 2015 er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet 
fra 2014 til 2015. Ved afslutningen af regnskabet for 2015 foreligger der en opgørelse fra Kommunernes 
Landsforening af de faktiske stigninger beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Som det 
fremgår af nedenstående tabel har KL overvurderet stigningerne, primært på løn og brændsel. Den æn-
drede pris- og lønstigning blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 indarbejdet i 
budgettet for 2015. 

 

 
Ved budgetlægningen 

for 2014 
KL’s beregning marts 2016 af 

faktisk stigning 2015 

Løn 2,08 1,41 

Brændsel 3,00 -6,60 

Øvrige varer og anskaffelser 1,15 0,77 

Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 1,00 

Øvrige tjenesteydelser 2,10 1,50 

Tilskud til kollektiv trafik 2,00 -0,50 

Løn og priser i alt 2,00 1,20 
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Centralt styrede områder er områder, hvor en afdeling har ansvaret for økonomien på trods af at denne 
vedrører andre områder. Fx er løn til direktionen og lederlønnen i institutioner og afdelinger administreret 
af Personaleafdelingen og ejendomsdriften er administreret af Teknik og Miljø i Ejendomscentret. Ne-
denstående tabeller er udarbejdet på tværs af politikområderne for at skabe overblik i forhold til budget-
overholdelsen.  

 

Direktion og I/A-ledere 
Forbruget har overordnet set overholdt budgettet. Der har været merudgifter på politikområde 9 som føl-
ge af pensionering af skoleleder og ansættelse af ny skoleleder på kontraktvilkår. Mindreudgifter på poli-
tikområde 3 skyldes pensionering af direktør, og stillingen har været ubesat i efteråret 2015.  

Tjenestemandspensioner 
Der indbetales genforsikringspræmie til pensionsselskab for kommunens tjenestemænd, så der undgås 
større pensionsmæssige udbetalinger i fremtiden. Præmien har i 2015 udgjort 51,35% af lønnen. Antallet 
af tjenestemænd er stadigt faldende og udviser et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er taget højde for min-
dreforbruget i budget 2016. Mindreudgiften opvejes af merudgifter til overenskomstansatte, der har pen-
sion indeholdt i lønnen, dvs. udgiften flyttes ud til de berørte områder, hvilket der løbende tages højde 
for. 

Arbejdsskade 
Kommunen afsætter hvert år et budget til dækning af arbejdsskader, da man er selvforsikret. Med bag-
grund i de årlige beregninger fra kommunens forsikringsmægler blev budgettet reduceret med 0,3 mio. 
kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.  

Centralt styrede områder Regnskab Korrigeret Rest Forbrugs-

i Personaleafdelingen 2015 budget 2015 korrigeret pct.

budget 2015

Direktion og I/A-ledere 22.078          22.065             -12                 100,1

03. Borgerbetjening, administration og Byråd 8.344             8.621               277                 96,8

08. Dagtilbud 7.031             6.935               -97                 101,4

09. Undervisning og fritidstilbud 3.787             3.506               -281               108,0

10. Specialiserede tilbud til børn og unge 843                838                   -6                    100,7

12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 685                696                   11                   98,4

15. Ældre og handicappede 767                837                   70                   91,7

16. Kultur og Fritid 620                633                   13                   97,9

Tjenestemandspensioner 8.731             10.745             2.013             81,3

03. Borgerbetjening, administration og Byråd 8.731             10.745             2.013             81,3

Arbejdsskade 1.408             1.381               -26                 102           

03. Borgerbetjening, administration og Byråd 218                286                   68                   76,1

04. Bygninger, veje og grønne områder 1                     28                     27                   3,5

06. Beskæftigelse 16                   23                     7                     70,9

08. Dagtilbud 286                327                   41                   87,5

09. Undervisning og fritidstilbud 359                464                   105                 77,3

10. Specialiserede tilbud til børn og unge 24                   28                     4                     84,3

11. Sundhedsfremme og forebyggelse 4                     10                     6                     41,6

12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 11                   19                     8                     58,7

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 16                   18                     2                     87,3

15. Ældre og handicappede 395                130                   -265               302,9

16. Kultur og Fritid 78                   48                     -30                 163,4
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Ejendomscentret, indenfor ØD 

Der er et underskud på 0,146 mio. kr., der stor set svarer til det overførte underskud fra 2014 på 0,133 
mio. kr. 

Ejendomscentret, uden for ØD 

Der er et underskud på 0,864 mio. kr., der primært skyldes merudgift til energi og lavere indtægter end 
forventet.  

Centralt styrede områder Regnskab Korrigeret Rest Forbrugs-

i Teknik og miljø, ejendomscentret 2015 budget 2015 korrigeret pct.

budget 2015

Ejendomscentret, indenfor ØD 18.906          18.760             -146               100,8

Indvendig bygningsvedligeholdelse 7.765             6.660               -1.105           116,6

Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.309             4.405               2.096             52,4

Vedligeholdelse udenomsarealer 1.830             746                   -1.083           245,1

Personaleudgifter, ejendomscenter 5.380             5.410               29                   99,5

Serviceaftaler 1.621             1.538               -83                 105,4

Ejendomscentret, uden for ØD 24.831          23.968             -864               103,6

Energipolitik 12.951          12.505             -447               103,6

Renovation 523                470                   -53                 111,2

Rengøring og vinduespolering 10.613          10.812             199                 98,2

Måtteleje 331                336                   6                     98,3

Central forsikring 1.523             1.428               -95                 106,7

Skatter og afgifter 69                   129                   60                   53,4

Indtægter -1.179           -1.712             -534               68,8
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Beskrivelse af området 

Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisati-
on: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. 

Årets resultat 

 

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 17,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket 
svarer til 1,5 %. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 2,9 mio. kr., 
hvilket ses af forskellen mellem det korrigerede og det oprindelige budget. 

 

Mål 

Overordnede politiske mål 
Økonomisk politik 

Konkrete politiske mål – Økonomisk politik  Målopfyldelse 

Den økonomiske politik skal 
medvirke til, at Solrød Kom-
mune både på kort og lang 
sigt får en robust og bære-
dygtig økonomi, der sikrer 
økonomisk handlefrihed til at 
fastholde serviceniveauet for 
kommunens borgere samt 
finansiere udviklingsprojek-
ter, investeringer og ny drift 

Kassebeholdning: 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal ud-
gøre, hvad der svarer til mindst 3 % af brutto-
drifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). 
 
De likvide aktiver sammensættes på en sådan 
måde, at der sikres et optimalt renteafkast og 
minimal modpartsrisiko. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Kassebeholdning ultimo 2015 er på
117,5 mio. kr., hvoraf 99,5 mio. kr. 
er placeret i obligationer.  
Måltal jf. økonomisk politik er på 
42,2 mio. kr. 

Beskatning: 
Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har 
en beskatning, der er konkurrencedygtig i for-
hold til de omliggende kommuner. 
 

Målet er opfyldt. 
 
I 2015 er beskatningsniveau i Solrød 
på 23,93 %, hvilket er under det 
gennemsnitlige niveau i Hoved-
stadsområdet, der er på 24,3 %. 
 
Udskrivningsprocent for kommune-
skat er i 2015 på 24,6 % i Solrød, 
hvilket er højere end gennemsnittet i 
Hovedstadsområdet, der er på 24,2
%. 
 
Grundskyldspromille for øvrige ejen-
domme er i 2015 på 21,17 promille, 
hvilket er lavere end gennemsnittet i 
Hovedstadsområdet, der er på 26,24 
promille. 
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Budgetbalancen (resultat af ordinær drift) 
Budgetbalancen skal udvise et overskud, der 
muliggør finansiering af den fortsatte udvikling 
i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og 
et anlægsniveau på det skattefinansierede om-
råde på min. 25 mio. kr. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Budgetbalance = overskud på den 
ordinære drift er på 42 mio. kr. 

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

Målet er opfyldt. 
 
Der er samlet anvendt 36,9 mio. kr. 
til anlæg.  
 

Udstykninger 
Overskud fra udstykning af grunde bliver pri-
mært anvendt til nedbringelse af langfristet 
gæld eller styrkelse af likviditeten til fremtidige 
investeringer, der kan bidrage til en fortsat 
vækst i Solrød Kommune. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Nettoindtægt fra udstykninger på 
24,6 mio. kr. har finansieret andre 
anlæg. 

Skattefinansieret langfristet gæld 
Lånegæld pr. indbygger ekskl. lån til ældrebo-
liger må ikke overstige landsgennemsnittet. 
 
 

Målet er opfyldt. 
 
Lånegælden pr. indbygger er steget 
fra 9.045 kr. pr. indbygger ultimo 
2014 til 9.287 kr. pr. indbygger ulti-
mo 2015. Landsgennemsnittet ulti-
mo 2014 var på 9.883 kr. pr. ind-
bygger. 

Tillægsbevillinger 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for 
servicerammen skal finansieres ved omstilling 
eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdel-
se, demografi og lov- og cirkulæreændringer.  
 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter uden for 
service-rammen, sociale overførselsudgifter, 
det brugerfinansierede område og øvrige dele 
af den kommunale økonomi finansieres inden-
for den samlede økonomi og kassebeholdnin-
gen. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Der er finansieret tillægsbevillinger 
af kassebeholdningen på i alt 23,5 
mio. kr. fordelt med 4,8 mio. kr. til 
serviceudgifter uden for servicer-
ammen, 1,7 mio. kr. til sociale over-
førselsudgifter og 17 mio. kr. til ser-
vicerammen, hvoraf 16,8 mio. kr. er 
overført fra 2014.  
 

 

Overordnede politiske mål 
Indkøb 

Konkrete politiske mål – Indkøb  Målopfyldelse 

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

 

Organisationen optræder som én kunde over-
for leverandørerne, så den samlede indkøbs-
mængde giver forretningsmæssige fordele. 

Indkøb sker efter princippet ”bedst og billigst”, 
dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er 
billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. 
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 om-
fang af aftaler indgået af indkøbsfælles-
skabet Fællesudbud Sjælland (FUS) samt 
forpligtende aftaler indgået af Staten og 
Kommunernes Indkøb (SKI) for at medvir-
ke til standardisering og øget volumen. 

- Arbejder kommunens ansatte for at kon-
kurrenceudsætte også mindre indkøb med 
en samlet værdi på over 500.000 kr., hvis 
disse er omfattet af tilbudsloven eller har 
grænseoverskridende effekt. 

Målet er opfyldt. 

 

Udbudsplanen er på hjemmesiden 
og opdateres løbende.  

Revideret udbudspolitik er vedtaget 
af Byrådet den 24. januar 2016. 

I Bilag til Årsberetning 2015 er der 
en oversigt over udbud afsluttet i 
2015 og udbuds- og budgetgevinster 
i 2015. 
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Overordnede politiske mål 
Opkrævning 

Konkrete politiske mål – Opkrævning  Målopfyldelse 

Opkrævning sker på en mål-
rettet og socialt afbalanceret 
måde, hvor ressourcerne 
primært rettes mod de områ-
der/borgere, hvor der er be-
talingsevne eller mod de 
krav, der via lovgivningen 
har fortrinsret. 
 

Restancemassen skal nedbringes i både antal 
og beløb. 
 
Det skal gennem helhedsorienteret sagsbe-
handling og ved samarbejde på tværs af kom-
munen forebygges, at nye restancer opstår. 
 
Den primære indsats sættes ind overfor op-
krævning af kommunale krav. 

Der er sket et fald i borgernes re-
stance til Solrød Kommune gennem 
de seneste år. Således er der et fald 
fra ultimo 2013 – 2015 på 3,7 mio. 
kr.  
 
Som følge af, at SKAT har stoppet al 
automatisk inddrivelse i september 
2015 gør Opkrævningen en ekstra-
ordinær indsats for at få dialog med 
borgerne om restance på daginstitu-
tion og ejendomsskat. Borgerne ta-
ger positivt imod indsatsen. 
 

Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler, funktion 2. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter.  

Tabel 1: Nettobudget - Finansiering (1.000 kr.) 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

7.22 Renter af likvide aktiver -500 -500 -3.536 3.036 

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -300 -300 -431 131 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.000 -2.000 -1.535 -465 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -151 -151 -124 -27 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 200 495 -295 

7.55 Renter af langfristet gæld 9.150 9.150 8.980 170 

7.58 Kurstab og kursgevinster -1.113 -450 877 -1.327 

Renter i alt 5.286 5.949 4.726 1.223 

8.22 Forskydning i likvide aktiver -36.033 -2.534 3.757 -6.291 

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 -11.330 -9.868 -1.462 

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 27.916 -27.916 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 6.800 7.078 1.258 5.820 

8.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -844 -844 -844 0 

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræv-
ning 0 0 13 -13 

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv 0 0 -2.197 2.197 

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv 0 0 2.197 -2.197 

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 -4.508 -4.715 207 

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 130 130 -9.248 9.378 

Finansforskydninger i alt -29.947 -12.008 8.270 -20.278 

8.55 Afdrag - langfristet gæld 12.428 12.428 12.295 133 

Afdrag på lån i alt 12.428 12.428 12.295 133 

7.62 Tilskud og udligning -34.234 -42.071 -42.151 80 

7.65 Refusion af købsmoms 110 3.015 -6.679 9.694 

7.68 Skatter -1.111.821 -1.110.426 -1.110.629 203 

8.55 Lånoptagelse -7.000 -24.963 -16.431 -8.532 

Finansiering i alt -1.152.945 -1.174.445 -1.175.890 1.445 

Hovedtotal -1.165.178 -1.168.076 -1.150.599 -17.477 
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Bemærkninger til regnskabet 

7.22 Renter af likvide aktiver 
Der er en renteindtægt på 3.405 t.kr. på midler anbragt på porteføljeaftaler, en renteindtægt på 279 t.kr. 
på bankkonti og en udgift på 147 t.kr. til gebyrer i pengeinstitutioner, i alt en nettoindtægt på 3.536 t.kr. 
Der er en merindtægt på 3.036 t.kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. Denne skal ses i 
sammenhæng med et kurstab på 1.327 t.kr. jf. 7.58 Kurstab og Kursgevinster. 

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 
Der er budgetteret med en indtægt på 300 t.kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. Der har 
netto været en indtægt på 431 t. kr. Netto er der en merindtægt på 131 t.kr. 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 
Der er budgetteret med en indtægt på 2.000 t.kr. bl.a. fra renter af lån til betaling af ejendomsskat for 
pensionister. Samlet er der kommet en indtægt på 1.535 t.kr. Mindreindtægten er 465 t.kr., der bl.a. skyl-
des rentekompensation i forbindelse med indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat. 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
Der er en indtægt fra Solrød Spildevand på 151 t.kr., hvilket svarer til den budgetterede indtægt. Der er 
foretaget en årlig rentetilskrivning af kommunens mellemværende med affaldsordningerne ved årets ud-
gang på i alt en nettoudgift på 26 t.kr., der ikke er budgetteret. 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 
Der er samlet budgetteret med en udgift på 200 t.kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. Der har været 
en udgift på 495 t.kr. primært til rentegodtgørelse vedr. tilbagebetaling af grundskyld som følge af vurde-
ringsændringer.  

7.55 Renter af langfristet gæld 
Der er en samlet mindreudgift i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på 170 t.kr. Mindreudgif-
ten fordeler sig således i t.kr.: 

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Realkreditlån 2 2 1 0 

Kommunekredit 4.185 4.185 3.525 660 

Swap-aftaler 2.306 2.306 2.788 -482 

Ældreboliger 2.657 2.657 2.666 -9 

I alt 9.150 9.150 8.980 170 

7.58 Kurstab og kursgevinster 
På porteføljeaftalerne i Danske Capital har der i løbet af 2015 været kurstab på 1.713 t.kr. og kursgevinst 
på 386 t.kr., der skal ses i sammenhæng med renteindtægten under likvide aktiver, hvor der er en mer-
udgift i forhold til budgettet på 3.036 t.kr. 

På garantiprovision har der i 2015 været en indtægt på 450 t.kr. vedr. kommunegarantier til Solrød Bio-
gas, hvilket svarer til det korrigerede budget. Garantiprovision på 732 t.kr. vedr. kommunegarantier til 
Solrød Spildevand og Solrød Fjernvarme er fejlagtigt blevet bogført i januar 2015 i regnskab 2014.  

8.22 Forskydninger i likvide aktiver 
Regnskabet for 2015 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 3.757 t.kr. Det vedtagne budget for 
2015 forudsatte et forbrug af kassebeholdningen på 36.032 t.kr., og det korrigerede budget forudsatte et 
forbrug af kassebeholdningen på 2.534 t.kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 6.291 t.kr. i for-
hold til det korrigerede budget. 

Mindreforbruget fordeler sig således (alle tal i 1.000 kr.): 
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Merindtægt - skatter 203 

Merindtægt – tilskud og udligning 80 

Merindtægt – Refusion af købsmoms 9.694 

Mindreudgift – serviceudgifter indenfor servicerammen 19.296 

Mindreudgift – serviceudgifter udenfor servicerammen 4.878 

Mindreudgift – overførselsudgifter 3.185 

Mindreudgift – renter 1.223 

Forbedring – budgetbalancen 38.559 

Mindreudgift – afdrag på lån 133 

Forbedring – finansielt råderum 38.693  

Mindreudgift – skattefinansierede anlæg 34.805 

Mindreindtægt – skattefinansierede anlæg -45.278 

Mindreudgift – brugerfinansieret område 591 

Merudgift – finansforskydninger -13.987 

Mindreindtægt – lånoptagelse -8.532 

Mindreforbrug af likvide aktiver 6.291  

 

Forskydningen i likvide aktiver kan specificeres således (alle tal i 1.000 kr.): 

Kontante beholdninger 10 

Indskud i pengeinstitutter 51.036 

Placerings- og investeringsforeninger 99.480 

Realkreditobligationer -146.767 

Forøgelse af likvidie aktiver 3.757 

 

Realkreditobligationer og indestående via investeringsforeninger er løbende ved salg og pr. 31.12.2015 
reguleret i forhold til kursværdien. Den samlede kassebeholdning udgør ved udgangen af regnskabsåret 
2015 117,5 mio. kr. 

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 
Der er en nettoindtægt på 9.868 t.kr. fordelt med en udgift på 2.375 t.kr. vedr. refusion af købsmoms og 
12.244 t.kr. vedr. refusionstilgodehavende hos staten.  

Ved udgangen af 2015 har kommunen et tilgodehavende hos staten på i alt 15.244 t.kr. fordelt med et 
tilgodehavende vedr. momsrefusion på 16.158 t.kr. og en tilbagebetaling vedr. statsrefusion på 914 t.kr. 

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 
Der er en merudgift på 27.916 t.kr. Dette fordeler sig således: 

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Tilgodehavender i betalingskontrol 0 0 14.018 -14.018 

Andre tilgodehavender 0 0 73 -73 

Mellemregninger med foregående og efterfølgende regn-
skabsår 

0 0 13.825 -13.825 

I alt 0 0 27.916 -27.916 

 

Tilgodehavender i betalingskontrol er steget fra 26,6 mio. kr. primo 2015 til 40,6 mio. kr. ultimo 2015. 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Der er en mindreudgift på 5.820 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette fordeler sig således: 
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Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Udlån til beboerindskud 0 0 687 -687 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 6.800 7.078 571 6.507 

I alt 6.800 7.078 1.258 5.820 

 

Mindreudgiften under Andre langfristede udlån og tilgodehavender skyldes mange indfrielser af lån til be-
taling af ejendomsskat for pensionister. Der er ved udgangen af 2015 et samlet tilgodehavende på 110,6 
mio. kr. fordelt på 670 aktive lånesager. 

8.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
Solrød Spildevand har afdraget 844 t.kr. på gælden til Solrød Kommune, der udgør 3.667 t.kr. ultimo 
2015. 

Gælden til Affaldsordningerne er nedbragt med 910 t.kr., der er registreret direkte på status. Der er føl-
gende forskydning i gælden til affaldsområderne: 

Affaldsordninger Primo Ultimo Forskydning 

Dagrenovation, restaffald -2.534 -2.208 326 

Storskrald og haveaffald -3.446 -2.614 832 

Glas, papir og pap 518 22 -496 

Farligt affald -95 -154 -60 

Genbrugsstationer -1.516 -1.119 397 

Generel administration -1.485 -1.574 -89 

I alt -8.557 -7.648 910 

Gæld til affaldsordningen = -      Tilgodehavende hos affaldsordningen = + 

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre 
Der er en udgift på 13 t.kr. vedr. udlæg for sygesikringsydelser. Det samlede tilgodehavende vedr. udlæg 
for regionen vedr. sygesikringsydelser udgør 15 t.kr. ultimo 2015. 

8.42 og 8.45 Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. 
Forskydningerne kan specificeres som følger i t.kr. 

 Primo Ultimo Forskydning 

8.42 Aktiver:    

Rengøringskontrakter 545 545 0 

Driftsgaranti, Krudthuset 500 500 0 

Grundsalg, garantier 5.135 2.937 -2.197 

8.45 Passiver    

Rengøringskontrakter -545 -545 0 

Driftsgaranti, Krudthuset -500 -500 0 

Grundsalg, garantier -5.135 -2.937 2.197 

Andre deposita -13 -13 0 

Deposita Christians Have -3.131 -3.131 0 

Netto -3.144 -3.144 0 

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 
Der er budgetteret med en nettovirkning på 0 vedr. sygedagpenge med 100% refusion, statens andel af 
boligindskudslån, fleksydelse og ATP-bidrag. Hertil kommer efterregulering af statsrefusion fra tidligere 
år vedr. underholdsbidrag med en indtægt på 4.508 t.kr. Der har i 2015 været en nettoindtægt på 4.715 
t.kr., dvs. en merindtægt på 207 t.kr.  
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8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 
Der er en mindreudgift i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på 9.378 t.kr., der fordeler sig 
således i t.kr.: 

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Kirkelige skatter og afgifter 130 130 129 1 

Anden kortfristet gæld 0 0 -5.675 5.675 

Mellemregningskonti 0 0 -3.702 3.702 

I alt 130 130 -9.248 9.378 

 

Kommunens gæld til kirkekasserne er nedbragt med 129 t.kr., således at kirkekasserne har et tilgodeha-
vende på 2 t.kr. ved udgangen af 2015.  

Anden kortfristet gæld er forøget med 5.675 t.kr. pga. stigning i ventede betalinger. 

Saldiene på mellemregningskonti er forøget med 1.373 t.kr. til samlet gæld på 36,8 mio. kr. 

Den hensatte feriepengeforpligtelse er nedbragt med 631 t.kr., således at der ved udgangen af 2915 er 
hensat 70,5 mio. kr.  

8.55 Afdrag – langfristet gæld 
Der er en samlet mindreudgift i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på 133 t.kr. Mindreudgif-
ten fordeler sig således i t.kr.: 

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Realkreditlån 20 20 19 1 

Kommunekredit 9.092 9.092 8.999 93 

Ældreboliger 3.316 3.316 3.276 40 

I alt 12.428 12.428 12.295 133 

Redegørelse for swap-aftaler 

Modpart: Danske Bank 
Swap nr. 5559J 

(Lånenr. 201137096 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdrs CIBOR 3,86 % p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 51.293.000,00 

Hovedstol 31/12 2014 DKK 43.842.664,70 

Handelsdato 29. marts 2011 

Startdato 31. marts 2011 

Slutdato 31. marts 2036 

 

Swap-aftalen blev indgået den 29. marts 2011 på baggrund af lån nr. 201137096 i Kommunekredit, der 
var optaget som variabelt forrentet lån med løbetid på 25 år. Swapaftalen blev indgået med henblik på at 
sikre en fast rente i lånets løbetid. 

Modpart: Danske Bank 
Swap nr. 6847W 

(Lånenr. 201238610 i Kommunekredit) 
Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdrs CIBOR 2,457% p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 47.983.000,00 

Hovedstol 31/12 2014 DKK 42.616.749,88 

Handelsdato 29. marts 2012 

Startdato 2. april 2012 

Slutdato 7. april 2037 
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Swap-aftalen blev indgået den 29. marts 2012 på baggrund af lån nr. 201238610 i Kommunekredit, der 
var optaget som variabelt forrentet lån med løbetid på 25 år. Swapaftalen blev indgået med henblik på at 
sikre en fast rente i lånets løbetid. 

7.62 Tilskud og udligning 
Der er en mindreudgift/merindtægt på 7.917 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, der skyldes efterre-
gulering af bloktilskud fra staten og beskæftigelsestilskud, samt ekstraordinært tilskud til boligplacering 
og integration af flygtninge. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 80 t.kr., der 
skyldes tilbagebetaling restpulje vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet.  

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Bloktilskud fra staten -39.167 -42.696 -42.696 0 

Mellemkommunale udligningsordninger 64.080 64.080 64.080 0 

Udligning af selskabsskat -6.144 -6.144 -6.144 0 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.636 6.636 6.636 0 

Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne 2.713 2.713 2.712 1 

Bidrag til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet 2.304 2.304 2.225 79 

Bidrag vedrørende sociale problemer 1.380 1.380 1.380 0 

Beskæftigelsestilskud -43.224 -45.852 -45.852 0 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -1.956 -1.956 -1.956 0 

Tilskud til generelt løft i ældreplejen -2.352 -2.352 -2.352 0 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3.144 -3.144 -3.144 0 

Tilskud til omstilling af folkeskolen -468 -468 -468 0 

Ekstraordinært tilskud til boliginvesteringer flygtninge 0 -612 -612 0 

Ekstraordinært integrationstilskud 0 -1.068 -1.068 0 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -7.560 -7.560 -7.560 0 

Tilskud til skattenedsættelse fra 2013 til 2014 -7.332 -7.332 -7.332 0 

I alt -34.234 -42.071 -42.151 80 

7.65 Refusion af købsmoms 
I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på 9.694 t.kr, hvoraf 2.905 t.kr. vedr. betaling af 
momsandel vedr. tilskud til kunstgræsanlæg, som var budgetteret i 2015. Tilskuddet modtages først i 
2016, hvorfor bevillingen bliver overført til 2016. Den resterende merindtægt fordeler sig med 2.373 t.kr. i 
momsrefusion vedr. regnskab 2014 og 4.416 t.kr. i regulering af tidligere års momsrefusion. 

7.68 Skatter 
Der er en mindreindtægt på 1.192 t.kr. i forhold til det oprindelige budget og en merindtægt på 203 t.kr. i 
forhold til det korrigerede budget.  

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget Regnskab Afvigelse 

Kommunal indkomstskat -961.833 -961.833 -961.833 0 

Selskabsskat -9.944 -9.944 -9.944 0 

Anden skat på visse indkomster -27 -27 -516 489 

Grundskyld -139.872 -138.723 -138.438 -285 

Anden skat på fast ejendom -145 101 101 0 

I alt -1.111.821 -1.110.426 -1.110.629 203 

 

Provenuet på kommunal indkomstskat er endeligt, idet der er valgt statsgaranti. Der er modtaget 27 t.kr. i 
dødsboskat og 489 t.kr. i andel af bruttoskat fra forskere. 

Der er en mindreindtægt fra grundskyld på 1.434 t.kr. i forhold til oprindeligt budget og 285 t.kr. i forhold 
til korrigeret budget, der skyldes regulering af grundværdier for tidligere år, hvilket ligeledes er baggrun-
den for mindreindtægten fra anden skat på fast ejendom. 
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8.55 Lånoptagelse – langfristet gæld 
Der er budgetteret med en lånoptagelse på 7 mio. kr. i oprindeligt budget og 24,963 mio. kr. i korrigeret 
budget. Der er opgjort følgende låneramme i t.kr. på baggrund af regnskab 2015: 

Formål Korrigeret 
budget 

Låneramme 
for 2015 Forskel 

Energibesparende foranstaltninger jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 6 13.527 12.386 -1.141 

Erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i hen-
hold til integrationsloven jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 13 4.436 4.045 -391 

Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter fratrukket de i regnskabs-
året indfriede lån, jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 16 7.000 0 -7.000 

I alt 24.963 16.431 -8.532 

 

Byrådet har den 29. februar 2016 godkendt lånoptagelse. Lånoptagelsen er indtægtsrestanceført i regn-
skab 2015, og hjemtages i marts 2016.  
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Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
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Beskrivelse af området 
Politikområdet omfatter kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfi-
nansiering af busdrift. 
 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

• Planstrategi 

• Kommuneplan 

Årets resultat 

 

Der er et mindreforbrug på 628 t.kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 9,7 % af det 
korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,1 mio. kr. i tillægsbevillinger som skyldes mindreudgift til 
erhvervsindsatsen. 

Årets gang 

Lokale busruter 
Solrød Kommune havde i 2015 medansvar for i alt 5 kommunale buslinjer (120, 215, 220, 246 samt nat-
bussen 97N) og skulle således afregne for disse i forhold til, hvor mange timer de pågældende linjer kør-
te indenfor kommunegrænsen. 

Derudover tilbyder Solrød Kommune Flextur, som alternativ offentlig transportmulighed. Flexture er fi-
nansieret ved dels brugerbetaling og dels kommunalt bidrag. 

Handicapkørsel 
Handicappede borgere har mulighed for at benytte Movias Handicapkørselsordning, der sikrer at svært 
bevægelseshæmmede får samme tilbud som andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og 
tog. Det kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psyki-
ske handicap. Handicapordningen dækker kørsel til fritidsformål, som fx besøg hos familie og venner, til 
at foretage indkøb og deltage i kulturelle aktiviteter. Den enkelte tilmeldte borger kan højst køre 104 en-
keltture om året, og kørslen kan foregå hele døgnet på alle årets dage.. Der er egenbetaling for borge-
ren, samt et tilskud fra kommunen på området. 
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Planområdet 
”Planstrategi 2015 og den grønne Dagsorden” blev vedtaget af Byrådet den 24. august 2015, som debat-
oplæg til den kommuneplan vision.  

Følgende lokalplaner er gennemført for 2015: 

• Lokalplan for Børnehave Alle, Havdrup 

• Lokalplan for OK Tanken, Hovedgaden i Havdrup 

• Lokalplan for Firemileskoven  

• Lokalplan for Fasanvej 

• Lokalplan for Idrætsfaciliteter på Lerbækvej 

• Lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 

• Lokalplan for Trylleskov Strand – boligø 14 

• Lokalplan for Trylleskov Strand – boligø 11 

• Lokalplan for Trylleskov Strand – boligø 13 

• Lokalplan for Elmelyhaven  

• Lokalplan fir Karlstrup Erhvervsområde 

• Lokalplan for Jersie Skole   

Erhvervssamarbejde 
Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2014, og Solrød byråd har 
fra og med budget 2014 afsat yderligere 400.000 kr. årligt til erhvervsområdet, med henblik på styrke ind-
satsen over for iværksættere og virksomheder. 

I 2015 er der arbejdet videre med de 10 initiativer, herunder den interne organisering og den eksterne 
kommunikationsindsats. Der er endvidere gennemført en undersøgelse af, hvordan de virksomheder, der 
har haft kontakt med kommunen, har oplevet kvaliteten af den kommunale service. Undersøgelsen blev 
gennemført via hjemmesiden og som spørgeskemaundersøgelse i afdelinger med virksomhedskontakt, 
Plan og Byg, Natur og Miljø, Job- og Socialcenteret samt Ledelsessekretariatet. 

 
Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål  Målopfyldelse 

Det skal være mere attraktivt 
at starte og drive virksomhed 
i Solrød Kommune 

Solrød Kommune gennemfører i 2015 en un-
dersøgelse af, hvordan de virksomheder, der 
har haft kontakt med kommunen, har oplevet 
kvaliteten af den kommunale service.  

Målet er opfyldt.  
 
Resultatet er forelagt ØU som med-
delelse i december 2015. 

Byudviklingen sker med vel-
fungerende rammer og i re-
spekt for natur, miljø og kli-
ma. 

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

Målet er opfyldt 

 

Planstrategi 2015 og den Grønne 
Dagsorden er vedtaget af Byrådet i 
august 2015 og har været debatop-
læg til den kommende kommune-
planrevision indeholdende konkrete 
tiltag til hvert tema. 
 
Nye muligheder for samarbejde med 
Greve – Solrød Forsyning i forhold til 
byudviklingsplaner og klimatilpas-
ning – i lighed med Kilen – afsøges 
løbende. 

Erhvervsvirksomheder skal 
primært lokaliseres i eksiste-
rende erhvervsområder. 
 

Eksisterende lovligt etablerede erhvervsvirk-
somheder udenfor eksisterende erhvervsom-
råder, skal ved udvidelse søges placeret i er-
hvervsområderne, for at adskille erhvervsvirk-
somheder fra anvendelsesfølsomme områder 
som f.eks. boliger.  
 
Nye erhvervsvirksomheder skal anbefales pla-
ceret i eksisterende erhvervsområder.  
 
Blandede bolig- og erhvervsområder skal sø-
ges omdannet til enten rene bolig- eller er-
hvervsområder. 

Målet er delvist opfyldt. 

Det er en løbende proces og målet 
inddrages i takt med revision af lo-
kalplanerne for erhvervsområderne. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål  Målopfyldelse 

 
Samtidigt skal erhvervsvirksomhederne sikres 
udvidelsesmuligheder indenfor erhvervsområ-
derne. 

Bymidter og lokalcentre kan 
udvikle sig indenfor eksiste-
rende bymidte- og centeraf-
grænsninger. 

Detailhandelsudvikling kan ske i henhold til 
Kommuneplan 2013-2025. 

Målet er opfyldt. 
 
Der er udarbejdet helhedsplaner for 
Solrød og Havdrup med konkrete til-
tag for at sikre lyst til ophold. 

I landsbyer må der etableres 
små butikker og aktiviteter af 
lokal karakter. 

Etablering af butikker kan ske i henhold til 
gældende landsbylokalplaner. 
 
Etablering af andre aktiviteter end tilladt i 
landsbylokalplanerne kræver politisk beslut-
ning. 

Målet er opfyldt. 
 
I Planstrategi 2015 og Den Grønne 
Dagsorden er der udarbejdet kon-
krete rammer, hvor landsbypolitik-
ken kan virke. 

Landområder friholdes for ny 
spredt bebyggelse og ud-
stykning og med en passen-
de afvejning mellem benyt-
telse og beskyttelse af det 
åbne land. 
 
 
 

Landområder friholdes for ny spredt bebyggel-
se og udstykning, så byudviklingen knyttes til 
de eksisterende byområder, så den klare af-
grænsning mellem by og land fastholdes. 
 
Landområdet bevares som attraktivt åbent 
landskab, der forener jordbrugserhverv, større 
tekniske anlæg, natur- og kulturværdier samt 
friluftsliv. 

Målet er opfyldt. 
 
Målet er sammensættende for plan-
lægning i det åbne land, f.eks. ved 
landzonesagsbehandling. 

Den kollektive trafik skal til 
stadighed udvikles på et bæ-
redygtigt, samfundsøkono-
misk og klimamæssigt 
grundlag. 

Den kollektive trafik skal i samarbejde med 
MOVIA og nabokommunerne udvikles inden 
for eksisterende økonomiske rammer på et 
bæredygtigt grundlag. 

Målet er opfyldt.  
 
MOVIAs bestyrelse har vedtaget 
den regionale linje- og betalingsplan, 
som medfører besparelser for Sol-
rød Kommune samtidig med at ser-
viceniveauet fastholdes. 
 
 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet følger Social- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
på de områder, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Regnskabsresultatet for 2015 viser, at året har resulteret i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget, og 0,7 mio.kr. i forhold til det det oprindelige budget. Forskellen mellem oprin-
deligt og korrigeret budget er samlet set på -0,1 mio. kr. og skyldes at der er givet -0,1 mio.kr. i til-
lægsbevillinger.  

Tabel 1: Nettobudget (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

2.31 Busdrift 8.107 8.106 7.780 326 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 9 9 -13 22 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 408 408 149 259 

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4 -4 -16 12 

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.020 917 908 9 

I alt (i 1.000 kr.) 9.540 9.436 8.808 628 
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Bemærkninger til regnskabet 

2.31 Busdrift 
Udgifter til busdrift flextur og handicapkørsel. 

Busdrift og flextur 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 326 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
for busdrift flextur skyldes en efterregulering/tilbagebetaling fra Movia busdirft for 2014. 

Handicapkørsel 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 112 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Alle måneder 
undtagen en enkelt viste et mindreforbrug ift. 2014. I løbet af året har der været en nedgang i antallet af 
borgere, der ønskede at blive bevilget til Handicapkørsel. Nedgangen skyldes i høj grad, at der er flere 
og flere, der vælger at benytte Flexture hos Flextrafik, hvilket er en billigere løsning for de borgere, der 
har funktionsevnen til det.  

6.42 Kommissioner, råd og nævn 
Teknik og Miljø varetager sekretærfunktionen for hegnsynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. 
Behovet for hegnsyn og lignende er varierende år for år.  

6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Udgifter i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet. 
 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 259 t. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015, og et mindrefor-
brug på 259 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget skyldes, at indkøb af digital 
kommuneplatform er udskudt til 2016. Driftsbudget på 250 t.kr. er overført til 2016. 

6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
Gebyrer i forbindelse med hyrevognsbevillinger. 

6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 
Udgifter til erhvervssamarbejde og til regionalt væksthus. 
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Beskrivelse af området 
Politikområdet omfatter den politiske organisation og administrative funktion, herunder Byråd, udvalg, 
brugerbestyrelser, valg samt en række tværgående administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på 
andre områder. 

Årets resultat 

 

Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 11,992 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et 
mindreforbrug på 27,121 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og kor-
rigeret budget består af givne tillægsbevillinger på -11,332 mio. kr. samt omplaceringer på -3,797 mio. kr. 
Årsagen til bevillingsændringerne er primært uddeling af puljemidler – herunder lønpuljer - til andre poli-
tikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplace-
ret til områder med behov.  

Årets gang 

I 2015 indtog Solrød Kommune de sociale medier. Først kom kommunen på Facebook og fik på relativ 
kort tid over 1000 følgere, hvilket må betragtes som et højt tal i forhold til kommunens størrelse og den 
korte tid på Facebook. Efter disse gode erfaringer kom Solrød Kommune i slutningen af 2015 ligeledes 
på Twitter, Instagram og LinkedIn, og arbejdet med de sociale medier fortsætter i sammenhæng med 
den nyligt vedtagne imagestrategi for kommunen. Solrød Kommune fik også ny hjemmeside i 2015, som 
er rettet mod både borgere og virksomheder. Brugen af hjemmesiden er steget væsentligt efter introduk-
tionen af den nye opbygning og det nye layout. 

Administrationens sagsbehandlings- og journalhåndteringssystem (ESDH-system), som ligeledes er det 
system, der anvendes til dagsordensproduktion til fagudvalg og byråd, blev udskiftet ultimo 2015. Det 
nye system, SBSYS, er både billigere end det tidligere system, nemmere at håndtere og dermed mere 
effektivt. Også telefonisystemet LYNC er blevet en almindelig del af hverdagen, og en brugerundersø-
gelse viser, at medarbejderne vurderer, at telefonisystemet gør kommunikationen på tværs i kommunen 
lettere og den tværgående borgerbetjening bedre. 

Derudover har der i 2015 været både et folketingsvalg og en folkeafstemning. Både valget og folkeaf-
stemningen forløb godt, og der blev arbejdet med effektivisering og optimering af procedurerne under 
valgene, herunder hurtigere offentliggørelse af valgresultaterne. 

Der har i årets løb været arbejdet med innovation som led i at udarbejde et handlekatalog til budget 
2016-2019. Innovationsforslagene blev suppleret med servicereduktionsforslag, og handlekataloget for 
2015 blev på i alt 31,3 mio. kr. 
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Mål 
 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Hvor borgerne kan betjene sig 
selv, skal de betjene sig selv 

Implementering af ny brugerven-
lig hjemmeside i 2014, gør det 
lettere for borgere og virksom-
heder at finde relevant informati-
on og selvbetjening. Brugernes 
tilfredshed med hjemmesiden 
skal øges frem mod 2016. 

Målet er opfyldt. Tilfredshedsun-
dersøgelse blandt borgere og 
virksomheder medio 2015 viser 
en generel tilfredshed med 
hjemmesiden. Der var dog også 
en række forslag til forbedringer, 
og hjemmesiden er blevet juste-
ret i forhold til disse forslag. 

GIS (Geographic Information 
System - informationer på digita-
le kort) skal understøtte selvbe-
tjeningsløsninger og sikre, at re-
levant stedbestemt information 
visualiseres på kommunens 
hjemmeside. 

Målene for administrationens ar-
bejde med GIS tager udgangs-
punkt i årligt udvalgte indsatsom-
råder i GIS strategi. 
 

Målet er opfyldt. Ny type bruger-
venlige kort med tilhørende data 
er implementeret på hjemmesi-
den indenfor trafikområdet med 
henblik på bedre formidling til 
borgere og politikere om trafikale 
forhold. På relevante eksisteren-
de sider er endvidere indsat digi-
tale kort i forbindelse med lance-
ring af kommunens nye hjem-
meside. 

Fortsat optimering af anvendel-
sen af Solrød Kommunes kon-
taktcenter 

Kontaktcentret skal opleves som 
en service-forbedring for de bor-
gere i Solrød Kommune, hvis 
behov er karakteriseret ved, at 
det kan løses ved råd og vejled-
ning, ekspeditionssager eller let-
tere sagsbehandling.   
 
50 % af alle opkald skal kunne 
besvares i kontaktcenteret (uden 
viderestilling). 

Borgerservice og omstillingen 
har taget et nyt omstillingssy-
stem i brug i 2015, som led i ud-
skiftningen af telefoniplatformen. 
TRIO, som systemet hedder, har 
på en række punkter forbedret 
mulighederne for at servicere 
borgerne telefonisk. I forbindelse 
med vedtagelsen af budget 2016 
er det besluttet at opsige en me-
get dyr kontrakt med KMD om 
levering af et videns støttesy-
stem til styrkelse af kontaktcen-
tret. Der forhandles med en nu 
leverandør om kontrakt på en 
billigere og bedre videns løsning. 

 

Detaljeret regnskab og bemærkninger 
 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Social- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Regnskabsresultatet for 2015 viser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget består af givne tillægsbevillinger på -11,332 mio. kr. 
samt omplaceringer på -3,797 mio. 

Omfanget af omplaceringer er stort, fordi der på politikområdet ligger reserver, lønpuljer samt syge- og 
barselspuljer. Disse puljer omplaceres i løbet af året til andre politikområder, og opskriver dermed dis-
ses budgetter. 
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Tabel 1: Nettobudget (1.000 kr.) 
 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

0.92 Skorstensfejerarbejde -122 -122 -120 -2 

5.97 Seniorjob 0 0 3 3 

6.40 Fælles formål 83 83 61 22 

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.926 3.771 3.648 123 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 306 306 283 23 

6.43 Valg m.v. 449 846 788 57 

6.50 Administrationsbygninger 2.261 2.327 2.608 -281 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 62.556 65.268 59.514 5.754 

6.52 Fælles IT og telefoni 19.537 20.255 19.955 300 

6.53 Administration vedr. jobcentre 7.890 9.133 9.003 130 

6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 461 535 493 42 

6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 1.589 1.866 1.865 1 

6.56 Byggesagsbehandling 1.177 1.209 1.593 -385 

6.57 Voksen-, ældre- og  handicapområdet 3.391 3.451 3.603 -152 

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling DK 3.001 3.064 2.868 197 

6.70 Løn- og barselspuljer 16.407 4.176 0 4.176 

6.72 Tjenestemandspension 10.795 10.745 8.731 2.013 

6.76 Generelle reserver 8.312 -22 0 -22 

I alt (i 1.000 kr.) 142.019 126.890 114.898 11.992 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 

6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
På kontoen der dækker udgifter til Byrådet, f.eks. vederlag, uddannelse samt repræsentation er der et 
mindreforbrug på 123 t.kr., der bl.a. skyldes færre udgifter til repræsentation samt uddannelse af  by-
rådsmedlemmer. 

6.42 Kommissioner, råd og nævn 
Udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, samt valg til disse afholdes her. Der er 
et beskedent mindreforbrug. 

6.43 Valg  
Der har i 2015 været både et folketingsvalg og en folkeafstemning. Både valget og folkeafstemningen 
forløb godt, og der blev arbejdet med effektivisering og optimering af procedurerne under valgene, her-
under hurtigere offentliggørelse af valgresultaterne. Mindreforbruget på 57 t. kr. skyldes at valget blev lidt 
billigere end forventet. 

6.50 Administrationsbygninger 
Området omfatter hele driften af rådhuset. Der er et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 
281 t. kr. som skyldes at der har været større udgifter til driftsmæssig vedligehold end forventet på råd-
huset. 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Budgettet dækker udgifter til afdelingerne på rådhuset, fortrinsvis personaleudgifter samt generelle ud-
gifter, f.eks. administration, kantinedrift, forsikringer, rengøring, vinduespolering, måtteleje, kontorartik-
ler, inventaranskaffelse, planteservice, GIS området. 
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Tabel 2: Oversigt over forbrug på sekretariat og forvaltninger: 
 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

A. Skole og dagtilbud 1.793 1.819 1.862 -43 

B. Ledelsessekretariat og IT 7.730 8.487 6.976 1.511 

C. Økonomiafdelingen 6.856 8.735 7.364 1.371 

D. Personaleafdelingen 17.633 18.633 17.191 1.442 

E. BorgerService 3.993 3.892 3.854 39 

F. Teknik og Miljø 15.375 15.579 14.185 1.393 

G. Job- og SocialCenter 9.177 8.124 8.082 42 

I alt (i 1.000 kr.) 62.556 65.268 59.514 5.754 
 
A. Skole og dagtilbud 
Regnskabsresultatet viser at der et lille merforbrug i 2015 på 43 t. kr. på området. 
 

B. Ledelsessekretariat og IT 
Mindreforbruget udgør samlet set 1,511 mio. kr. Afvigelserne skyldes dels et mindreforbrug på ca. 740 t. 
kr. på Ledelsessekretariatets og IT’s driftsmidler samt på omstillingspuljen på 445 t. kr. som følge af til-
bageholdenhed i forbindelse med kommunens generelle økonomiske situation, og dels et mindreforbrug 
på ca. 220 t. kr. på porto, der skyldes, at der afsendes færre papirbreve end tidligere, som led i at mere 
og mere kommunikation med borgere og virksomheder sker digitalt.  

 
C. Økonomiafdelingen 

Der har været et samlet mindreforbrug/merindtægt på 1,371 mio. kr. som skyldes mindreudgift på løn, 
uforbrugte overførte midler fra 2014, samt provenu af kommunens centralt placerede indkøbsaftaler. 
 
D. Personaleafdelingen 

Det samlede mindreforbrug på 1,442 mio. kr. skyldes at de afsatte puljer til Personalepolitiske initiativer 
og gennemsnitsløn garanti ikke har været udmøntet fuldt ud, da behovet ikke har været så stort som 
forventet ved budgetlægningen. 

Puljen til Nødstedte institutioner på 0,503 mio. kr. er ikke taget i brug, da der ikke i 2015 har været insti-
tutioner der har været i en så træng økonomisk situation, at det har været nødvendigt at supplere med 
puljemidler. 

Regnskabsresultatet på puljerne til barsel og til seniordage viser også et mindreforbrug, hvilket skyldes, 
at der har været færre på barselsorlov og færre seniorer der har afholdt seniordage i 2015 end i 2014. 
Puljen til kompensation for seniordage bortfalder med udgangen af 2015. 

På puljen til kompensation ved langtidssygdom er der et mindreforbrug på 575 t. kr., og det er glæde-
ligt, fordi det er et resultat af, at det længerevarende sygefravær i kommunen er faldende. 
 

E. Borgerservice 

Regnskabsresultatet viser, at der har været et ubetydeligt mindreforbrug på 39 t. kr. i 2015 på området. 
 
F. Teknik og Miljø 

Der har været et samlet netto mindreforbrug/merindtægt på 1,393 mio. kr., som primært skyldes at der 
har været mindreudgifter til rengøring på 181 t. kr. og på øvrig drift med overførselsadgang med 253 t. 
kr., samt merindtægt i forhold til leveret bistand til forsyningsvirksomhederne. Derudover er der et over-
ført overskud fra 2014 på 639 t. kr. 
 
G. Job og SocialCenter 
Regnskabsresultat udviser et lille mindreforbrug på 42 t. kr. 
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6.52 IT og fælles telefoni 
IT-området omfatter kommunens samlede centrale budget til it på administrationsområdet, herunder drift, 
vedligeholdelse og udvikling drift af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening.  
Området udviser et mindreforbrug på 300 t. kr. som skyldes tidsmæssige forskydninger i it-investeringer.  

6.53 Jobcentre  
Kontoen dækker personale og øvrige udgifter til Job centret.  

6.54 Naturbeskyttelse  
Administration af Naturbeskyttelsesområdet. Fokus er blandt andet udarbejdelse af handlingsplaner. 
Funktionen varetages af Teknik og Miljø, og der er knyttet 1 medarbejder hertil. Der er et lille mindrefor-
brug på 42 t. kr. på området. 

6.55 Miljøbeskyttelse  
Administration af Miljøområdet. Funktionen varetages af Teknik og Miljø, og der er knyttet 3,5 medarbej-
dere hertil. Forbruget balancerer med budgettet. 

6.56 Byggesagsbehandling  
På området har der i 2015 været merudgifter/mindreindtægter på i alt 385 t. kr., som primært skyldes at 
der er indgået 61 t.kr. mindre i byggesagsgebyr end forventet, og at der har været merudgifter til løn på 
286 t. kr. 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet  
Regnskabsresultatet på voksen-, ældre- og handicapområdets administrative områder viser, at der har 
været et merforbrug på 152 t. kr.  

6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  
En del af kommunens opgaver er blevet overtaget af Udbetaling Danmark og kommunen skal betale et 
administrationsbidrag herfor. Udgiften har i 2015 været 197 t. kr. lavere end forventet, fordi betalingen for 
december måned fejlagtigt er bogført i regnskab 2016. 

6.70 Løn- og barselspuljer 
Budgettet på puljerne fordeles ud til de områder, hvor udgiften afholdes efter regler, som er skitseret ne-
denfor under de enkelte punkter. Der er derfor ikke tale om et forbrug på puljen, men alene et budget 
som bliver omplaceret. 

Tabel 3: Løn og barselspuljer 

 
Løn- og barselspuljer 

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget Afvigelse 

A. Direktionens lønpulje 
 

821 67 67 

B. Fællesudgifter HMU m.v. 
 

398 30 30 

C. Gennemsnitsløn garanti 333 333 333 

D. Lønpulje vedr. nødstedte institutioner eller afdelinger 503 503 503 

E. Barsel 3.463 1.960 1.960 

F. Langtidssygdom 2.398 575 575 

G. Fratrædelser m.v. 275 -2 -2 

H. Seniordage 1.107 610 610 

I. Øvrig budgetsikkerhedsreserve vedr. lønninger 7.102 93 93 

I alt 16.407 4.176 4.169 

 
A. Direktionens lønpulje 
Puljen er afsat til lederlønninger inkl. direktionen. Budgettet er fordelt på de respektive områder, og der 
resterer herefter et overskud på 67 t. kr. 

B. Fællesudgifter Hoved Medudvalg (HMU) 
Der er afsat midler til at kompensere institutioner og afdelinger for merudgifter til vikarer m.v. som følge 
af valgte hovedudvalgsmedlemmers fravær til Hovedudvalgsmøder m.v. Efter kompensationen er ud-
delt resterer der et budget på 30 t. kr. 
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C. Gennemsnitsløn garanti 
Puljen er afsat til dækning af lønudgifter til de personalegrupper, som er omfattet af gennemsnitsløn ga-
ranti i henhold til overenskomsterne. Der har ikke været fordelt midler af puljen i 2015. 
 
D. Lønpulje vedr. nødstedte institutioner eller afdelinger 

Puljen er afsat til kompensation i situationer hvor økonomien ikke kan hænge sammen, som følge af 
kommunens regler om lønsumstyring. Puljen er ikke taget i brug i 2015, da der ikke har været instituti-
oner, der har været i en økonomisk situation der har gjort, at det har været nødvendigt at supplere med 
puljemidler. 
 
E. Barsel 
Puljen er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikar for personale som har barselsorlov. 
Der er et overskud på puljen i 2015 på 1,960 mio. kr. grundet færre barsler end budgetteret. 
 
F. Langtidssygdom 
Puljen er afsat til dækning af langvarig sydom. Puljen er finansieret via en ”forsikringsordning” der etable-
res ved at alle bidrager til puljen med 0,55 % -point af deres lønsum. Der er et overskud på 575 t. kr. 
I puljen i 2015, og det er glædeligt, fordi det er et resultat af, at det længerevarende sygefravær i kom-
munen er faldende. 
 
G. Fratrædelser m.v. 
Puljen er afsat til kompensation for lønudgifter ved fratrædelser hvor den ansatte har krav på godtgørelse 
som følge af ansættelse i mindst 12, 15 eller 18 år. (1,2 eller 3 måneders løn). Puljen er opbrugt i 2015. 
 
H. Seniordage 

Puljen til seniordage er afsat til kompensation for afholdte seniordage. Der resterer 610 t.kr. i puljen for 
2015. Puljen til kompensation for seniordage bortfalder med udgangen af 2015. 
 
I. Øvrig budgetsikkerhedsreserve vedr. lønninger 
Puljen var afsat til finansiering af overenskomst stigninger, og den er fordelt i forbindelse med budgetop-
følgningen pr. 31.3.2015. Der opstod et mindreforbrug på 174.775 kr., der blev tilbageført til kassebe-
holdningen. 

6.72 Tjenestemandspension  
Der indbetales genforsikringspræmie til pensionsselskab for kommunens tjenestemænd. Præmien udgør 
51,34 % af lønnen. Antallet af tjenestemænd er faldende, og der har været en mindreudgift i 2015 på 
2,013 mio. kr. 

6.76 Generelle reserver 
Pulje er afsat til sikring af budgetoverholdelse og har beløbsmæssigt udgjort 1 % af serviceudgifterne i 
2015. Puljen blev anvendt fuldt ud til finansiering af nødvendige tillægsbevillinger givet af Byrådet i 2015. 
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Beskrivelse af området 
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 pr. 1. okto-
ber 2013 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 der følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

• Lokaleoptimeringsplan 

• Trafiksikkerhedsplan 

• Naturkvalitetsplan 

• Støjhandlingsplan  
 
 

Årets resultat 
 

 

 

 

Der er et mindreforbrug på 2,406 mio.kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 7,6 % af 
det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet 1,970 mio. kr. i tillægsbevillinger, hvilket 
primært dækker over justering af energibudget samt overførsel af overskydende midler fra 2014. 
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Årets gang 
 
Samlet ejendomsdrift – Ejendomscenter 
Ejendomscenteret står for drift og vedligehold af Solrød Kommunes bygninger og bygningskomplekser. 
Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som 
gives her rækker ud over politikområde 4. 
 
Der har i 2015 været et samlet korrigeret budget på 45.054 t.kr. Der har været et samlet merforbrug på 
642 t. kr. Merforbruget skyldes primært at der har været merudgifter til el og vandafledning, samt mindre-
indtægter for husleje i 2015 som er opkrævet i 2016. 
 
Der er i Ejendomscentret udført en lang række større arbejder i 2015, finansieret af anlægsmidler. Der 
kan nævnes lærearbejdspladser på alle skoler, facade- og vinduesrenovering på Havdrup Skole, spor B, 
udvendig belysning og udearealer på forpladsen, samt etablering af stiarealer ved Havdruphallen, tilbyg-
ning til Naturbørnehaven, etablering af design- og håndværk i den gamle SFO på Uglegårdsskolen samt 
opførelse af indskolingsafsnittet Uglehuset. Endvidere etablering af ventilationsanlæg på Solrød Gl. Sko-
le, ventilationsanlæg i alle haller, LED belysning på Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter og Havdrup 
Idrætscenter samt i Jersiehallen, på nær de sekundære rum samt flere mindre projekter. 
 
Udlicitering af kommunens Vej- og Parkopgave 
2015 var andet driftsår med OKNygaard og det nye digitale styreredskab som Solrød Kommune havde 
udviklet til styringen af fremmed entreprenør. Dette år blev der udført betydeligt færre tilretninger af ad-
ministrationssystemerne i forhold til den meget ændrede styring af vej og parkopgaven. Året blev afslut-
tet med en afrapportering om årets forløb og beretning om justeringer i udførelsesmodellen, som bør gi-
ve et endnu bedre driftsår i 2016 indenfor renhold og ukrudtsbekæmpelse.    
 
Grønne områder og naturpladser 
I 2014 blev der vedtaget en naturkvalitetsplan for 2014-2018 som bliver grundlag for pleje af kommunens 
grønne områder. Hele planen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside. Der afgræsses fortsat med får 
i Trylleskoven og Jersie Mose. 
 
Vedligeholdelse af vandløb 
I 2015 er der blevet vedligeholdt vandløb, som også omfatter oprensning ved bro rør samt udgravning af 
de 2 vandløb til Køge bugt. Oprensning og udgravning sker i forhold til de dertil fastsatte regulativer. 
 
Vejvedligeholdelse m.v. 
Området dækker udgifter til alm vejvedligeholdelse, herunder reparation af huller, vejbelysning, skilte og 
vejafvanding/slamsugning. I 2013 blev den samlede tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og center-
arealer forelagt Byrådet, og derfor blev 2015 det andet år, hvor der også blev igangsat større anlægsar-
bejder med renovering af fortove og udskiftning til mere solide granitkantsten, som et led i at forskønne 
det visuelle indtryk af kommunens vejstrækninger.     
 

Mål 
Overordnede politiske 
mål –  
Kommunale bygninger  

Konkrete politiske mål –  
Kommunale bygninger Målopfyldelse 

Investeringer i bygninger 
og teknik sker på baggrund 
af en helhedsbetragtning - 
dvs. med vægt på en sam-
let afvejning af planlæg-
ning, funktionalitet, levetid, 
miljørigtighed, vedligehol-
delsesforhold, forsynings-
sikkerhed og æstetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved enhver bygningsmæssig æn-
dring, ny- eller ombygninger, skal 
der tages hensyn til, at bygningen: 
Indrettes funktionelt. 
Tilstræbes så fleksibel, at den kan 
omstilles til skiftende funktionskrav. 
Danner ramme for et sundt ar-
bejdsmiljø. 
Udføres med løsninger, som mini-
merer driftsudgifterne og under 
hensyntagen til energioptimering. 
 

Målet er delvist opfyldt. 
 
De politiske mål er rammesættende og 
indarbejdes i målsætningen for de konkre-
te byggeprojekter. 
 
Om- og tilbygning af Munkekær Skole er i 
2015 blevet skubbet til udførelse i 
2016/2017. De fysiske ændringer i forbin-
delse med den nye skolereform på Mun-
kekær Skole er derfor også flyttet til udfø-
relse i 2016/2017, da det laves samtidig 
med det øvrige byggeri. 
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Overordnede politiske 
mål –  
Kommunale bygninger  

Konkrete politiske mål –  
Kommunale bygninger Målopfyldelse 

De kommunale bygninger 
med tilhørende udearealer 
skal fremstå imødekom-
mende og velholdte. 

Det tilsigtes, at det eksisterende 
byggeri og omkringliggende ude-
arealer bringes i en ensartet vedli-
geholdelsesstandard, så ejen-
domskapitalen fastholdes og de til 
enhver tid gældende krav til benyt-
telse imødekommes. 
 

Målet er delvist opfyldt.  
 
Der er indkøbt Facility Management Sy-
stem, og dette vil blive taget i brug i løbet 
af 2016. I første omgang til støtte ved pri-
oritering af driftsopgaver og senere til ved-
ligeholdelsesopgaver. 
  

Der fokuseres på ressour-
cebesparende tiltag og på 
mulighederne for at udnytte 
vedvarende og CO2 neu-
tralt energi. 

Nye bygninger skal leve skal op til 
det kommende energikrav i Byg-
ningsreglementet for 2020. 
 
I forbindelse med renovering og 
ombygning af den eksisterende 
bygningsmasse foretages der en 
vurdering af rentabiliteten i energi-
besparende foranstaltninger. 
CO2 udledningen fra kommunens 
bygninger skal reduceres med 2 % 
pr. år frem til 2025. 
 

Målet er opfyldt.  
 
Som en del af REEZE projektet blev der i 
2013 foretaget en screening af mulige 
energibesparende tiltag på kommunens 
eksisterende bygninger. 
REEZE projektet er nu færdigt. 

 

Overordnede politiske 
mål - Kommunale veje 
og stier  

Konkrete politiske mål - Kommunale veje 
og stier Målopfyldelse 

Vej- og stinettets ud-
formning og vedligehol-
delsestilstand tager hen-
syn til trafiksikkerhed for 
alle trafikanter, til trafik-
støj og tilgængelighed, 
det æstetiske indtryk 
samt vedligeholdelsen af 
vejkapitlen. 

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

Målet er opfyldt. 
 
Årets serviceprioriteringer og justerin-
ger på vej- og parkdriften med OK Ny-
gaard har taget udgangspunkt i rele-
vante æstetiske brugerønsker og ud fra 
forudsætningen om at udført service 
skal sikres at komme flest mulige til go-
de. 
 

Afviklingen af biltrafikken 
prioriteres højst på de 
overordnede veje. På bo-
ligveje skal trafikken af-
vikles på de lette trafikan-
ters betingelser. 

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

Målet er opfyldt. 
 
Ved regelmæssige tilsyn er det sikret, 
at fremmede anlægsarbejder ikke har 
hindret fremkommeligheden på kom-
munens veje og stier udover det forven-
tede og allerede aftalte. 
 

Kommunens stisystem 
skal være veludbygget 
og logisk. 

Kommunens stisystemer skal sikres en sam-
menhæng med nabokommunerne, og ad-
gangsforholdene til de større naturområder i 
kommunen skal være god og attraktiv og un-
derstøtte kommunens sundhedsstrategi i mo-
tionssammenhæng. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Det tværkommunale stiprojekt med Kø-
ge Kommune er igangsat og forventes 
afsluttet i sommeren 2016. 
 
Hedebostien åbner foråret 2016. 
 

Tilgængeligheden mel-
lem boliger, arbejdsplad-
ser, skoler og centre skal 
være god. 

I tilknytning til det fremtidige løft af passager-
kapacitet på jernbaner mod København, skal 
der arbejdes på at udvikle ”parker og rejs”-
forholdene i center- og stationsområder til 
gavn for både klima, pendlere og de butiks-
drivende. 
 

Målet er stort set opfyldt.  
 
På grund af byggearbejde i Tryllesko-
ven blev renovering af lastbil P-pladsen 
på Cementvej udsat. 
 
Vurdering af etablering af ”parker og 
rejs- ”anlæg vil indgå i det fremtidige 
planarbejde. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet følger Social- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Regnskabsresultatet for 2015 viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.. 
Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er samlet på 0,6 mio. kr. og skyldes 3,3 mio.kr. i til-
lægsbevillinger og -2,7 mio.kr. i omplaceringer. På politikområdet ligger puljer til bygningsvedligehold 
som i løbet af året omplaceres til andre politikområder. 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnede politiske mål 
- Kommunale grønne om-
råder, grønne strøg, plad-
ser samt vandløb  

Konkrete politiske mål Kommunale 
grønne områder, grønne strøg, plad-
ser samt vandløb 

 
Målopfyldelse 
 

Offentligt grønne områder 
holdes i en passende plejet 
og varieret stand i forhold til 
områdets anvendelse. 
 

Plejen af grønne områder tilpasses an-
vendelsen og evt. plejeplaner, uden 
brug af kemisk ukrudtsbekæmpelse, 
bortset fra i helt særlige situationer. 
Dyrehold indgår som vedligeholdelses-
foranstaltning og attraktion i naturpræ-
gede områder. 
Borgere og brugere gøres opmærksom 
på deres medansvar for, at affald og lig-
nende ikke efterlades men samles i 
kommunens affaldsbeholdere. 
 

Målet er stort set opfyldt  
 
Der har været afholdt møder med OK 
Nygaard, hvor kravene til pleje i Na-
turkvalitetsplanen er blevet gennem-
gået og drøftet. 
 
Der er pt. opsætning af hegn ved Tryl-
leskov og Staunings Ø til henholdsvis 
får og kreaturer, der skal afgræsse 
områderne. 
 
Teknik og Miljø har støttet Danmarks 
Naturfredningsforenings årlige affalds-
indsamlingsdag ved etablering af op-
samlingssteder for aflevering af det 
indsamlede affald. 
 

Stranden skal bevare sit na-
turpræg og status som at-
traktivt lokalt natur- og re-
kreationsområde. 

Kommunen støtter Strandrenselaugets 
indsats for at en optimal strandrensning 
fortsætter og søges udbygget med an-
dre aktiviteter knyttet til bevaring af na-
turpræget langs kysten. 
Strandparkerne og strandparkernes faci-
liteter skal søges renoveret i henhold til 
Kommuneplan 2013-2025 
 

Målet er opfyldt.  
 
Rydningen af rynket rose er fortsat i 
samme omfang som tidligere. 
 
I forbindelse med Planstrategi 2015 er 
der startet udarbejdelse af et idekata-
log for stranden. Heri indgår hegnsy-
net til at bevare strandens naturpræg 
kombineret med udviklingen af områ-
dets rekreative faciliteter. 
 

Det rekreative stinet søges 
udbygget - gerne i samar-
bejde med lokale grønne 
partnerskaber. 

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

Målet er opfyldt. 
 
Hedebostien åbner i foråret 2016. 
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Tabel 1: – Nettobudget (1.000 kr.) 

Kontoområde 

Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

0.03    Erhvervsformål 27 27 21 5 

0.04    Offentlige formål 2 -14 0 -14 

0.05    Ubestemte formål -119 -178 -183 5 

0.10    Fælles formål 3.198 1.961 1.954 7 

0.11    Beboelse -41 0 5 -5 

0.12    Erhvervsejendomme -35 -35 -37 2 

0.13    Andre faste ejendomme 112 810 1.152 -342 

0.18    Driftssikring af boligbyggeri 389 389 233 156 

0.20    Grønne områder og naturpladser 4.771 4.840 4.636 204 

0.50    Naturforvaltningsprojekter 623 623 604 20 

0.51    Natura 2000 118 127 770 -643 

0.71    Vedligeholdelse af vandløb 871 871 823 48 

0.80    Fælles formål (miljøbeskyttelse) 9 9   9 

2.01    Fælles formål (vejformål) 732 881 825 56 

2.03    Arbejder for fremmed regning -16 56 0 56 

2.11    Vejvedligeholdelse m.v. 15.220 9.401 9.268 133 

2.12    Belægninger m.v. 2.563 7.819 7.489 331 

2.14    Vintertjeneste 2.749 4.092 1.730 2.361 

6.54    Naturbeskyttelse   48 30 18 

I alt  31.171 31.727 29.320 2.407 
Note til afvigelse: merudgift/mindreindtægt = (-) 
 
 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 
 
0.03 Erhvervsformål 
Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til Erhvervsformål. 
 
0.04 Offentlige formål 
Udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje 
 
0.05 Ubestemte formål 
Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu 
ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. 
 
0.10 Fælles formål – Faste ejendomme  
Udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke kan fordeles på områderne beboelse og 
erhvervsejendomme.  
 
0.11 Beboelse  
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende kommunale ejendomme som benyttes til diverse beboelse. 
 
0.12 Erhvervsejendomme 
Udgifter og indtægter vedrørende arealer i Solrød Center og til erhvervsejendomme, der er erhvervet af 
kommunen, men lejes ud til private. 
 
 
 
 
 



ÅRSBERETNING 2015  4. Bygninger, veje og grønne områder 
 
 
 

46 
 

0.13 Andre faste ejendomme 
Udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til beboelse og erhvervsejendom-
me. 
 
Regnskabet viser et merforbrug på 1.042 t. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015, og et merforbrug 
på 342 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Merforbruget opvejes af mindreforbrug på øvrige 
institutioner under øvrige politikområder. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes delvist manglende ind-
tægter af leje for sidste periode i 2015 (disse er indgået i 2016), samt at der i 2015 er betalt regninger 
som vedrører 2014. 
 
0.18 Driftssikring af boligbyggeri 
Budgettet omfatter udgifter og indtægter til driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boli-
ger, herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. 
april 2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøt-
te vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i 
forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning samt tab på garantier vedrørende realkredit-
lån mv. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 233 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015.  Mindreforbruget 
skyldes bl.a. at renteudgifter til Landsbyggefonden er for nedadgående, i takt med at lånene bliver afdra-
get.  
 
0.20 Grønne områder og naturpladser  
Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, 
og strandområder. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på  204 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
skyldes bl.a. at der ikke har været ekstra udgifter til strandrensning samt færre udgifter til vedligeholdelse 
af toiletbygning i Trylleskoven end forventet.  
  
0.50 Naturforvaltningsprojekter  
Området omfatter udgifter til vedligehold af beskyttede naturområder. 
 
0.51 Natura 2000  
Området omfatter udgifter til implementering af naturhandleplaner for kommunes internationale naturbe-
skyttelsesområder. 
 
Regnskabet viser et merforbrug på 643 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Merforbruget skyl-
des udbetaling af erstatning, efter Taksationskommissionens afgørelse vedrørende genopdyrkning i Gl. 
Havdrup Mose. 
 
0.71 Vedligeholdelse af vandløb 
Området omfatter udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 
 
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. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 56 t. kr. i forhold til det korrigerede budget.  Mindreforbruget skyl-
des at lønudgifterne blev mindre end oprindeligt budgetteret. 
 
2.03 Arbejder for fremmed regning 
Området omfatter kommunens midlertidige udgifter til vedligehold af private fællesveje, når det ved på-
bud skal istandsættes dårligt vedligeholdte private veje. Udgifterne bliver efterfølgende opkrævet hos de 
respektive grundejere/grundejerforeninger. 
 
 
 



ÅRSBERETNING 2015  4. Bygninger, veje og grønne områder 
 
 
 

47 
 

2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, 
driftstilskud, slamsugning og afvandingsbidrag og fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige 
kloak samt plangrundlag indenfor vejadministration. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 133 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget over-
føres til 2016, og det skal give mulighed at gennemføre større enkeltopgaver som f.eks. komplet slam-
sugning af kommunens østlige vejbrønde og digital registrering af samtlige vejbrønde. 
 
2.12 Belægninger m.v. 
Området omfatter udgifter vedrørende den udliciterede Vej- og Park- vejdrift, delaftale 1, reparation af 
vejbelægninger eller nødvendige større renoveringer af alle typer belægning inkl. vejafmærkningen. Min-
dre reparationer i asfaltbelægninger er en del af udliciteringen af Vej- og Park. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 331 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
skyldes en mindre kontraktlig udgift til kommunens driftsoperatør vedrørende belægninger på 277 t. kr. 
De resterende 55 t. kr. overføres til 2016 til delvis dækning af udførelsen af større belægningsarbejder.  
 
2.14 Vintertjeneste 
Området omfatter udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Vintertjeneste omfatter blandt andet 
saltning og snerydning af veje, stier, pladser, fortove og øvrige kommunale arealer. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.361 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015, hvoraf 1.448 
t.kr er overført fra 2014. Mindreforbruget på vintertjeneste skyldes som udgangspunkt den milde vinter i 
2015-2016. 
 
Der i forbindelse med udliciteringen af vej- og parktjenesten blevet mulighed for at overføre uforbrugte 
midler for vintertjeneste fuldt ud til kommende år. Derfor vil mindreforbruget på vintertjeneste være sti-
gende for hvert år, hvor der ikke bliver hård vinter. Overførslen sker for at mindske risikoen for at der skal 
gives tillægsbevillinger for at kunne opretholde vintertjenesten.   
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Beskrivelse af området 
Kommunen er forsyningsmyndighed vedrørende vand, varme, kloak og affald. Det er private vandvær-
ker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og HMN naturgas, der leverer vand, elektricitet, fjernvarme 
og naturgas til borgerne. Kommunen er planlægnings- og tilsynsmyndighed, der tilsammen skal sikre, at 
der sker en passende og forsvarlig forsyning.  
 
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 der følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

• Klimaplan 

• Varmeforsyningsplan 

• Vandforsyningsplan 

• Affaldsplan 

• Spildevandsplan 

• Vandhandleplan 

• Handleplan for Natura 2000 områder 

• Naturkvalitetsplan 

• Klimatilpasningsplan 

• Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 
 

Årets resultat  
 

 
 

Der er et mindreforbrug på 1,201 mio. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 34,9 % af 
det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet 0,830 mio. kr. i tillægsbevillinger, hvilket primært omfat-
ter overførte midler fra 2014 til 2015 samt konsulentudgifter til miljøområdet. Årets resultat omfatter ser-
viceudgifter til diverse myndigheds- og projektopgaver samt den brugerfinansierede renovation.  
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På serviceudgifter er der et mindreforbrug på 611 t. kr. I Samarbejdet med Greve Solrød forsyning om 
klimatilpasning ved Tykmose Bæk og Solrød Bæk er honoreringen af kommunens indsats på 233 t.kr. 
blevet afregnet i 2014. De tilsvarende udgifter vil komme i 2016. Herudover er der en mindreudgift for 
skadesdyrsbekæmpelse på 127 t.kr. i 2015, som skyldes lavere udgifter til rottebekæmpelse, fordi det ik-
ke har været nødvendigt at lægge samme mængde gift ud som i de tidligere år. 
 
På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 20,925 mio. kr. og et korrigeret 
indtægtsbudget på 19,425 mio. kr. . Der har været et mindreforbrug på 640 t.kr. i forhold til det korrigere-
de budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til behandling af dagrenovationsaffald, samt 
større indtægter fra ordninger for glas, papir og pap. 
 

Årets gang  
 
Serviceudgifter 
Fælles strategi for energiplanlægning 
Solrød har i samarbejde mellem de 4 kommuner i København Syd gået ind i et samarbejde om etable-
ring af en fælles strategi for energiplanlægning. Arbejdet stoppede dog i 2015, da den ansatte Ph.d.- 
studerede fratrådte. Solrød Kommunes strategiske energisamarbejde fortsætter dog i andre faglige regi. 
 
Brugerfinansierede områder   
Affaldshåndtering 
Solrød Kommune og Greve Renovation har gennemført fælles EU-udbud med Greve Kommune om ind-
samling af affald fra husstande samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. RenoNorden A/S vandt 
udbuddet. RenoNorden A/S har den nuværende indsamling af affald fra husstande samt drift af gen-
brugspladsen, og der bliver derfor ikke skift af renovatør. Kontrakten med RenoNorden A/S vil være gæl-
dende i en 4 årig periode fra 1. september 2015 til 31. august 2019 med mulighed for forlængelse i 2 
gange ét år.  
 
Affaldshåndtering og opkrævning af indtægter dertil er foregået i overensstemmelse med fastsatte mål. 

 
 
Mål 
  
Overordnede politiske mål -  
Affald 

Konkrete politiske mål -  
Affald 

Målopfyldelse 

 
Belastningen af miljøet fra 
produktion og håndtering af 
affald skal minimeres gennem:  
Affaldsforebyggelse bedre 
sortering af affald 
Et affaldssystem på forkant 
Bedre udbud og alternativ op-
gaveløsning 
 

 
Øget genbrug vil blive understøttet 
ved at: 
Etablere en batteriordning for en-
familieshuse og foreninger 
Opstille pap containere 
Fastholde en papirindsamling på 
min 1200 tons årligt 
 

 
Målet er stort set opfyldt.  
 
Projekt med etablering af batteri og pa-
pirordningen for enfamilieshuse og bo-
ligforeninger er gennemført. 
 
De indsamlede papirmængder i 2015 
udgør 1.129 tons. Dvs. der mangler 21 
tons svarende til ca. 2 % 

 
Borgere og virksomheder skal 
have en høj grad af tilfredshed 
med affaldsordninger og ad-
ministration af dem. 

 
Antallet af borgerklager over 
manglende afhentning af dagre-
novation skal ligge under 5 promil-
le af afhentningerne (dog med 
forbehold for perioder med van-
skeligt vintervejr/sne). 
 

 
Målet er opfyldt.  
 
Der er løbende foretaget kvalitetskon-
trol af affaldsindsamlingen. 
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Overordnede politiske mål –  
Grundvand og vand-
forsyning 

Konkrete politiske mål –  
Grundvand og vandforsyning 

Målopfyldelse 

 
Sikrer balance mellem grund-
vandsdannelse og vandind-
vinding. 

 
Balancen mellem grundvands-
dannelse og vandindvinding vur-
deres i sammenhæng med fornyet 
indvindingstilladelser for vand-
værkerne. 
 
 

Målet er opfyldt. 
 
Arbejdet er igangsat. Udkast til tilladel-
ser forventes klar forår 2016. 

 
Forebygge og bekæmpe foru-
rening af grundvandet. 

 
Indsatsplanerne for grundvands-
beskyttelse i Solrød skal gennem-
føres. Indsatserne i planerne har 
særlig fokus på at forebygge foru-
rening af grundvand. 
 

 
Målet er stort set opfyldt.  
 
Der mangler udarbejdelse af kort til 
planen, som forventes færdig i februar 
2016. 

 
Bevarer den decentrale vand-
indvinding og vandforsyning. 

 
Kommunen afholder koordineren-
de møder med de private vand-
værker for at understøtte vand-
værkernes aktivitet. 
 

Målet er opfyldt.  
 
Der er afholdt tilsyn med alle vandvær-
ker i forår 2015. 

 
 
Overordnede politiske mål –  
Spildevand 

Konkrete politiske mål –  
Spildevand 

Målopfyldelse 

 
Forureningen af vandløb og 
søer med næringssalte og mil-
jøfremmede stoffer skal ned-
bringes. 

 
Der skal etableres vådområder, 
der tilbageholder næringsstoffer 
og nedbryder miljøfremmede stof-
fer inden overfladevandet udledes 
til vandløb og søer. 
 

 
Målet er opfyldt. 
 
I 2015 er fase 2 af klimatilpasningspro-
jekt opstrøms Solrød Bæk igangsat 
med udførelse af detaljerede beregnin-
ger. Projektet kombinerer naturgenop-
retning af Tykmosen med klimatilpas-
ning af Havdrup by. Projektet forventes 
gennemført 2016. 
 

 
Udledningen af tungmetaller 
og miljøfremmede stoffer fra 
private husstande og virksom-
heder m.m. til spildevandssy-
stemet skal begrænses. Væ-
sentlige kilder skal opspores 
og standes eller nedbringes til 
et acceptabelt niveau. 
 

 
Der skal gennemføres kampagner 
for reduktion af brugen af miljø-
fremmede stoffer i private boliger 
og virksomheder. 

 
Målet er opfyldt. 
 
Der er påsat yderligere mærkater med 
”Blå Fisk” på regnvandsbrønde rundt 
om i kommunen og i erhvervsområder.. 
Kampagnen går ud på at minde om, at 
kemikalier og miljøskadelige stoffer ikke 
kommer i kloakken eller ud i naturen. 

 
 
Overordnede politiske mål –  
Varmeforsyning 

Konkrete politiske mål –  
Varmeforsyning 

Målopfyldelse 

 
CO2-udledningen fra varme-
forbruget skal reduceres med 
20 % i perioden 2008-2012, 
målt i forhold til 2008-
niveauet. 
 

 
Der gennemføres indsatser for 
fremme af fjernvarme på lokale 
biomasseressourcer. 
 
 
 
 
 
 

 
Målet er delvist opfyldt.  
 
I 2015 vurderes behovet for fjernvar-
mekapaciteten i et udvalgt boligområde 
i Havdrup. Forsøget skal danne grund-
lag for en vurdering af omlægningen af 
naturgasforsyningen til fjernvarme ba-
seret på vedvarende energi i hele Hav-
drup. Forsøget opstartes i marts 2016 
og varer ca. 1 år. 
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Overordnede politiske mål –  
Varmeforsyning 

Konkrete politiske mål –  
Varmeforsyning 

Målopfyldelse 

 
I 2015 skal 15 % af det totale 
varmeforbrug stamme fra 
vedvarende energi. 

 
Der arbejdes videre med planerne 
om etablering af biogas på tang 
og pektinaffald og med omlæg-
ning af varmeforsyningen i lands-
byerne til vedvarende energi fra 
lokale biomasseressourcer. 
 

 
Målet er opfyldt.  
 
Biogasanlægget er i drift. 

 
I 2019 skal olie og el være ud-
faset som energikilder. 

 
Der skal gennemføres kampagner 
for fremme af fjernvarme i de om-
råder, hvor husstandene stadig 
har oliefyr eller elvarme. 
 

 
Målet er delvist opfyldt.  
 
Kampagne til fremme af fjernvarme på 
Solrød Kommunes hjemmeside i sam-
arbejde med Solrød Fjernvarme er ble-
vet forberedt i 2015 og er klar til gen-
nemførelse i 2016. 

 
Fremme samproduktion af 
varme og elektricitet. 

 
Solrød Kommune vil undersøge 
muligheden for at etablere kraft-
varme på biogas. 
 

 
Målet er opfyldt. 
 
Biogasanlægget er i drift. 

 
Fremme udbygningen af for-
syningsområderne for fjern-
varme på en samfundsøko-
nomisk optimal måde. 

 
Der skal gennemføres undersø-
gelser for reduktion af udgifter til 
etablering af fjernvarme i de om-
råder, der i dag er udlagt til natur-
gas i kommunen. 
 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2015 gennemførtes et forsøg med 
varmebesparelser i Solrød Fjernvar-
me´s fjernvarmeområde i Havdrup. 
Forsøget skal danne grundlag for udvi-
delse af fjernvarmen i Havdrup, der i 
dag er opvarmet med naturgas jf. oven-
for. Forsøget opstartes i marts 2016 og 
varer ca. 1 år 

 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet følger 
Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende in-
deholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Regnskabsresultatet for 2015 viser at for serviceudgifter har året har resulteret i et mindreforbrug på 
0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug 0,2 mio.kr. i forhold til det det oprindeli-
ge budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er samlet set på 0,8 mio. kr. og skyldes 
at der er givet 0,8 mio.kr. i tillægsbevillinger.. 

 

Serviceudgifter 
 

Regnskabsresultatet for 2015 viser at for brugerfinansierede områder har året resulteret i et mindrefor-
brug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og 0,6 mio.kr. i forhold til det det oprindelige 
budget. Der er ingen forskel på det oprindelige og det korrigerede budget. 
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Tabel 1A: Nettobudget (1.000 kr.) – serviceudgifter 

Kontoområde 

Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

0.10    Fælles formål 37 0 0  0 

0.80    Fælles formål 418 678 640 38 

0.81    Jordforurening 56 56 36 20 

0.85    Bærbare batterier  75 75 51 24 

0.87    Miljøtilsyn - virksomheder -33 24 -23 47 

0.89    Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 545 1.093 738 355 

0.91    Skadedyrsbekæmpelse 13 14 -112 127 

I alt  1.111 1.940 1.330 611 

Note til afvigelse: merudgift/mindreindtægt = (-) 
 
 
0.10 Fælles formål 
Finansiering af Erhvervs PHD til strategisk energiplanlægning. Da stillingen ikke blev besat var der ingen 
udgifter for året. 
 
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. Omfatter udgifter og 
indtægter i forbindelse med miljøtilsyn. 
 
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. Indsamlin-
gen sker i butikker, på modtageanlægget, på rensningsanlægget og ved indsamling fra husstandene. 

 

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 
Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med 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. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 355 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. 
Mindreforbruget skyldes at honoreringen af arbejdet med klimatilpasning i Solrød Bæk og Tykmosen på 
233 t. kr., der sker i samarbejde med en række partnere, er indbetalt i 2014 hvorimod de tilsvarende ud-
gifter først afholdes i 2016. Beløbet overføres til 2016. 
 
0.91 Skadedyrsbekæmpelse 
Udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse af rotter, muldvarpe/mosegrise og vil-
de/herreløse katte. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 127 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
skyldes, at der i 2015 er lavere udgifter til rottebekæmpelse, fordi det ikke har været nødvendigt at lægge 
samme mængde gift ud som i tidligere år. 
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Brugerfinansieret område 
 
Tabel 1B: Nettobudget (1.000 kr.) – brugerfinansieret område 

Kontoområde 

Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse  

1.60    Generel administration 141 141 -89 230 

1.61    Ordninger for dagrenovation - restaffald 475 475 326 148 

1.62    Ordninger for storskrald og haveaffald 862 862 832 30 

1.63    Ordninger for glas, papir og pap -372 -372 -496 124 

1.64    Ordninger for farligt affald -1 -1 -60 59 

1.65    Genbrugsstationer 395 395 397 -2 

I alt  1.500 1.500 910 589 

Note til afvigelse: merudgift/mindreindtægt = (-) 
 
 
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 administration, dagrenovation, storskrald og haveaffald, glas papir og pap, farligt 
affald og genbrugsstationer oprettes en balance. Eventuelle over/underskud overføres mellem årene og 
skal være udlignet indenfor en 4-årig periode. Opkrævningen af renovationsgebyr for husstande sker via 
ejendomsskattebilletten og opkræves i 2 halvårlige bidrag i henholdsvis januar og juli. 
Opkrævningen fra erhvervsområdet sker på særskilt faktura, der indeholder affaldshåndtering for virk-
somheder, adgang til genbrugsplads og administrationsgebyr. 
 
1.60 General administration 
Området dækker indtægter for Administrationsgebyr for husholdninger og erhverv. Området dækker ud-
gifter til administrationsbidrag for lønninger, It-udstyr, kontorhold, husleje, el, varme, alm. driftsudgifter og 
planlægning samt borgerinformation, konsulentydelser for husholdninger og erhverv. 
 
Det samlede resultat for 2015 er -89 t. kr. dette indebærer at Solrød Kommune skylder administrations-
delen 89 t. kr. mere end ultimo 2014. Samlet ved udgangen af 2015 skylder kommunen 1,637 mio. kr.. til 
administrationsdelen. 
 
Regnskabet viser en mindreudgift på 230 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Der har været 
mindre udgifter til bl.a. affaldshæfte.  
 
1.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 
Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for indsamling af dagrenovation (restaffald). 
 
For 2015 er resultatet på 326 t. kr. for dagrenovationsområdet, hvilket betyder at Solrød Kommune skyl-
der dagrenovationsordningen 326 t. kr. mindre for ordningen. Ved udgangen af 2015 skylder kommunen 
1,882 mio. kr. til dagrenovationsordningen.  
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 148 t. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015, og et mindrefor-
brug på 148 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget skyldes at udgifter til behand-
lingen af dagrenovation har været mindre end forventet. 

 

1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 
Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for storskrald og haveaffald, henteordning, behand-
ling af brandbart og stort brandbart samt indtægter for salg af jern. Alle udgifter og indtægter i forbindelse 
med disse ordninger konteres her. 
 
Ordningerne for storskrald og haveaffald viser at udgifterne for 2015 er 832 t. kr. større end indtægterne, 
og det betyder, at kommunen skylder ordningen 832 t. kr. mindre end ultimo 2014. Samlet set skylder 
kommunen ordningerne 1,782 mio. kr. ved udgangen af 2015. 
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1.63 Ordninger for glas, papir og pap 
Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for glas, papir og pap.  
 
For ordningen for glas, papir og pap er der i 2015 indtægter for 496 t. kr. mere end udgifter, hvilket inde-
bærer, at ordningerne skylder kommunen 496 t. kr. mindre end ultimo 2014. I 2015 er der sket en for-
skydning, således at kommunen samlet set skylder 474 t.kr til ordningerne ved udgangen af 2015. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 124 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
består af en merindtægt på 165 t. kr. for salg af papir, samt en mindreindtægt på Glas, papir og pap ge-
byr på 183 t. kr. Der er derudover en mindreudgift på 147 t. kr. for tømning af glascontainere.  

 

1.64 Ordninger for farligt affald 
Udgifter og indtægter vedrørende ordninger for farligt affald.  
 
For 2015 er der indtægter for 60 t. kr. mere end udgifter, hvilket indebærer at kommunen skylder ordnin-
gen 60 t. kr. mere for end ultimo 2014. Kommunen skylder samlet set 215 t. kr. til ordningen ved udgan-
gen af 2015.. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 59 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
skyldes primært færre driftsudgifter på modtagepladsen. 

 

1.65 Genbrugsstationer  
Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifterne og indtægterne vedrører det af-
fald, der afleveres på genbrugsstationen i Greve samt Solrød Kommunes andel af Greve Solrød Forsy-
nings administrationsomkostninger ved drift af genbrugsstationen. 
 
Drift af genbrugsstationer har udgifter for 397 t. kr. mere end indtægter. Kommunen skylder derved 397 t. 
kr. mindre til ordningen end ultimo 2014. Samlet skylder kommunen 722 t. kr. til ordningen ved udgangen 
af 2015. 
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Beskrivelse af området 
Politikområdet omfatter Kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive til-
bud: 

• Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

• Integration (integrationsprogram og integrationsydelse)  

• Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

• Sygedagpenge og jobafklaringsforløb 

• Ressourceforløb 

• Revalidering 

• Flexjob og ledighedsydelse 

• Beskæftigelsesforanstaltninger 
 

Årets resultat 

 

Regnskabet viser et samlet nettoforbrug på 139,5 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug i forhold til det 
korrigerede budget på ca. 2,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceret budget for ca. 1,8 
mio. kr. hvilket ses af forskellen mellem det korrigerede og det oprindelige budget. 

Årets gang 

På grund af flygtningesituationen har integrationsområdet også i 2015 været fyldt med udfordringer. I 
budgetlægningen for 2015 blev der regnet med, at Solrød skulle modtage 11 flygtninge i 2015. Den en-
delige udmelding på flygtningekvoten i 2015 blev 60. Det faktiske tal for 2015 blev 53 flygtninge fra kvo-
ten. Den udmeldte kvote for 2016 er 80 flygtninge plus de 7 der mangler fra kvoten i 2015, hertil kommer 
et ukendt antal familiesammenførte. 

Der er i efteråret 2014 og i 2015 blevet taget en række initiativer omkring arbejdet med integrationen og 
boligplaceringen af de mange nye borgere. Det omfatter eksempelvis:  

• Afdækning af behov for flere midlertidige boliger samt afdækning af vedligeholdelse af eksiste-
rende boligmasse versus muligheder for nybyggeri ift. Midlertidig indkvartering.  

• Kvalificering af sprogskoleindsatsen og den tilknyttede virksomhedsindsats hos private udbydere. 
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• Analyse af aktive vejlednings- og opkvalificeringstilbud, samt mentortilbud til flygtninge og ind-
vandrere.  

• Kvalificering og vurdering af egen indsats i forhold til modtagelsen og ressourcer og indsats mv. 

• Realkompetencevurdering – projekt med 11 borgere.  
 

Beskæftigelsesområdet er generelt præget af mange reformer. Det viser sig blandt andet i forholdet mel-
lem hvilke ydelser der gives til de arbejdsledige borgere, hvilket fremgår af udviklingen i de forskellige 
målgrupper, som ses i figuren nedenfor. Det fremgår af figuren, at mens antal førtidspensionister falder i 
den viste periode, så stiger antallet af kontant og uddannelseshjælpmodtagere, samt antal i fleksjob og i 
ressourceforløb. De senere års reformer, har således haft fokus på, at fastholde borger med udfordringer 
omkring arbejdsmarkedet, fremfor at give dem en passiv forsørgelse som førtidspension. Det ses endvi-
dere af figuren, at antal forsikrede ledige er faldet i den viste periode.   

 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Flere unge skal have en uddan-
nelse* 
 

Minimum 45 unge starter i uddannel-
se eller job i løbet af 2015 
 

Målet er opfyldt. 
 
Der er kun data fra oktober. Her er 
66 unge kommet i uddannelse eller 
job. 

Langvarige modtagere af offentlig 
forsørgelse skal have en tværfag-
lig og sammenhængende indsats, 
der har sigte på en større tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet*. 

Tilgangen af personer til førtidspen-
sion skal begrænses til max. 28 per-
soner i december 2015, svarende til 
samme antal som i december 2013. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Der er tilkendt 26 førtidspensioner i 
2015. 

Langtidsledigheden skal bekæm-
pes. 

Antallet af langtidsledige – dvs. ledi-
ge, der har været ledige i min. 80 % 
af tiden inden for de seneste 52 uger 

Målet er opfyldt 
 
I december er der 87 langtidsledige. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

– skal begrænses til max. 100 perso-
ner i december 2015, svarende til et 
fald på 27 % fra december 2013 til 
december 2015. 
 

En tættere kontakt og styrket dia-
log med virksomhederne*.  

150 borgere er i virksomhedsvendt 
aktivering i december 2015, svaren-
de til en stigning på 12, 8 % fra de-
cember 2013 til december 2015. 
 

Målet er opfyldt 
 
Officielle tal ikke tilgængelige grun-
det opfattende it-udfordringer i løbet 
af 2015 

Udarbejdelse af lokalpolitisk stra-
tegi for beskæftigelsesindsatsen  
 

Forelægges til budgettemadag medio 
juni 2015 

Målet er opfyldt 
 
Lokalepolitisk strategi forelagt.  Her-
udover er Beskæftigelsesplan for 
2016 forelagt politisk i december 
med prioriterede indsatser. 

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

 2 ud af 3 mål er ikke opfyldt: 

Min. 25 borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk består dansk-
undervisningen inden for den 3-årige 
integrationsperiode, svarende til en 
stigning på 31 % fra 2013 til 2015. 

Målet ikke opfyldt: Bestået danskud-
dannelse: 
2013: 13 
2014: 10  
2015: 18 
 
 
  

Min.15 borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk kommer i ordi-
nært arbejde eller i ordinær uddan-
nelse inden for den 3-årige integrati-
onsperiode, svarende til en stigning 
på 50 % fra 2013 til 2015. 

Målet ikke opfyldt: Ordinær udd. el-
ler arbejde: 
2013: 4 
2014: 5  
2015: 1 
 
 
 
 

Implementere Solrød-modellen på in-
tegrationsområdet. Der skal udvikles 
en tværfaglig integrationsmodel, som 
er tilpasset netop Solrød Kommunes 
størrelse og organisationsform.    

Målet opfyldt:  
Der er nedsat to grupper med tvær-
faglig repræsentation for at sikre 
endnu bedre koordinering på og ud-
vikling af integrationindsatsen. En 
boliggruppe og en børnegruppe.   

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til 
Social og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende in-
deholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 
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Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

0.11 Beboelse - 222 197 25 
3.44 Produktionsskoler 1.789 1.914 1.914 -0 
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. - 30 5 25 
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - -0 -42 42 
5.95 Løn til forsikrede ledige i løntilskud 564 321 303 18 
5.96 Servicejob -174 -174 -82 -92 
6.53 Jobcentre 940 1.223 820 403 
Hovedtotal 2.332 3.536 3.115 421 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 64 346 319 27 
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 851 3.185 2.335 850 
5.61 Kontanthjælp til borgere i integrationsprogram 4.080 7.323 7.702 -379 
5.71 Sygedagpenge 20.580 28.753 28.381 372 
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 14.458 22.956 22.684 273 
5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 9.289 2.163 2.319 -155 
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 39.666 29.885 27.937 1.948 
5.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 180 180 159 21 
5.80 Revalidering 2.155 2.963 2.569 393 
5.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse 14.197 13.837 13.965 -128 
5.82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 12.480 8.138 8.239 -101 
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 11.263 10.829 10.893 -65 
5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.352 2.347 2.425 -77 
5.97  Seniorjob til personer over 55 år 864 904 1.230 -326 
5.98 Beskæftigelsesordninger 5.423 4.651 5.181 -530 

Hovedtotal 137.903 138.460 136.372 2.088 

Bemærkninger til regnskabet - Serviceudgifter 

0.11 Boliger 
Budgetområdet omfatter den sociale vicevært funktion i tilknytning til kommunens midlertidige indkvarte-
ring af flygtninge. 

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

Produktionsskoler 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. Der har i 2015 været 12 elever på Solrød produktionsskole. I alt har 15 Solrød borgere modta-
get tilbuddet i 2015, hvoraf de 6 har gået på Solrød Produktionsskole. 7 har gået på produktionsskolen 
Greve og Høje Taastrup og 2 har gået på produktionsskolen K-U-B-A.  

Udgifter til ordinære elever: 1.439 
Grundtilskud til Solrød Produktionsskole: 475 
Samlet: 1.914 
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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 forsikrede ledige ansat i kommuner 
Løntilskud kan tildeles modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspen-
sion og handicappede 

I budgettet forventedes 12,41 årsværk. Det faktiske antal blev 4,75. Derfor er budgettet også nedskrevet 
i løbet af året. 

5.96 Servicejob 
I perioden 1. januar 2000 til 1.april 2002 kunne kommunerne oprette servicejob, der havde til formål at 
fremme beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige, der var fyldt 48 år, og at medvirke til at styrke det 
offentlige serviceniveau, samt løsningen af opgaver i humanitære organisationer. 

Servicejob var en varig stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår med et årligt tilskud fra staten på 
max. 100.000 kr.. Beløbet pristalsreguleres ikke, men gives, så længe servicejobbere eksisterer. 

6.53 Administration vedrørende jobcentre  
Budgettet dækker administrative udgifter til driften af kommunens jobcenter. Endvidere registreres udgif-
ter og indtægter til fleksjobambassadører. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Det skyldes en fejlkørt lønudgift vedrørende fleksjobambassadører, der er konteret 
under 5.90 (uden refusion). 

Bemærkninger til regnskabet - Overførselsudgifter 

3.45 Erhvervsgrunduddannelse 
Erhvervsgrunduddannelsen er 2 årig 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. 

I budgettet er afsat udgifter til 4 elever. Det faktiske antal i 2015 blev 10.  

Regnskab 2015 ser ud som følger: 
Skole, uddannelse og tilskud: 399 
Statsrefusion: -80 
Samlet: 319 
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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 udvalgte udlændinge, 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 ordinær 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, der nu er for-
længet til at kunne vare op til 5 år, fra de nuværende 3 år. 

På indtægtssiden er budgetteret med statsrefusion og grundtilskud, resultattilskud, hvis udlændinge be-
står danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. 

Budgetforudsætninger og realiserede antal i 2015 fordeler sig på følgende udgiftsposter: 

Udgifter Helårspersoner/antal 
sager i Budgettet 

Helårspersoner/antal 
sager i Regnskabet 

Danskundervisning til udlændinge under integrations-
program 
(Modulopdelt dansk) 

70 
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Introdansk 16 12 
Beskæftigelsesrettede tilbud (integrationsprogram) 70 58 
Beskæftigelsesrettede tilbud (introduktionsprogram) 16 10 
Mentor efter integrationslovens § 23d 40 33 
Tolkebistand 35 33 
Tilskud og refusioner   
Grundtilskud a 2.604 kr. pr. måned pr. helårsperson 70 123 
Resultattilskud - danskuddannelse (se mål for områ-
det i de politiske mål)* 

Min. 25 
18 

Resultattilskud beskæftigelse (se mål for området i de 
politiske mål)* 

Min. 15 
1 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 1,3 mio. kr. Der er et mindreforbruget på 0,85 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget på 3,2 mio. kr.  Afvigelsen skyldes primært at der ikke er modtaget den forventede 
kvote og familiesammenføringer som forventet i 2015. Det har betydet der ikke er blevet iværksat det an-
tal beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelser som forventet. Endvidere konteres det kommunale 
grundtilskud vedrørende flygtninge på dette område, selvom grundtilskuddet er et tilskud der skal medfi-
nansiere en række merudgifter forbundet med boligplaceringen af flygtninge i kommunen. 

5.61 Kontanthjælp til borgere i integrationsprogram 
Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp i særlige tilfælde til enkeltsående ud-
gifter, til etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om 70 helårspersoner. Det faktiske antal blev 103. Der er såle-
des et mindre merforbrug på området. 

5.71 Sygedagpenge 
Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 eller 30 
pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud, uden stats-
lig refusion. 

Modtagere af sygedagpenge skal fra 1. juli 2014 have revurderet deres ret til at modtage sygedagpenge 
efter 22 uger. Personer der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 22 uger overgår til et særligt job-
afklaringsforløb med en reduceret ydelse, svarende til kontanthjælp. Budgettet til denne ydelse findes 
under 5.82 Ressourceforløb. 
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Sygedagpengemodtagere 2011 2012 2013 2014 Budget 
2015 

Regnskab 
2015 

Antal fuldtidspersoner 278 292 271 303 233 266 

5.73 Kontant og uddannelseshjælp 
Budgettet omhandler kontant og uddannelseshjælp til ikke-forsikrede ledige. 

Det kan være borgere, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller som er sygemeldte. Der er tale 
om en passiv ydelse, dvs. at borgeren ikke er i et aktivt tilbud. 

Udover forsørgelsesydelsen kan udbetales særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med særligt høje bo-
ligudgifter eller særligt høje forsørgerbyrder. 

Staten yder 30 % statsrefusion af områdets udgifter. 

Kontanthjælp- og uddannelses-
hjælpsmodtagere 2011 2012 2013 2014 Budget 

2015 
Regnskab 

2015 

Antal fuldtidspersoner 244 263 280 282 265 267 

Heraf fuldtidsaktiverede 81 71 67 92 73 137 

Kilde: Jobindsats + egne beregninger 

 

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 årige er væsentligt lavere end kontanthjælpsydelsen for de der er over 30 år. For at tilskynde til op-
kvalificering og uddannelse ydes der et aktivitetstillæg til kontant- eller uddannelsesydelsen. 

I 2015 var 109 helårspersoner på kontant og uddannelseshjælp under 30 år. Af disse var 34 helårsper-
soner fuldtidsaktiverede. 

5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
Budgettet vedrører udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, be-
skæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud 
efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Der ydes henholdsvis 50 % statsrefusion og 30 % statsrefusion til områdets udgifter. 

Borgere kan få udbetalt hjælp til høje boligudgifter eller særlige forsørgerforpligtelser efter faste økono-
miske betingelser kaldet særlig støtte. 

Borgere, der deltager i vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik kan få dækket anslåede udgifter 
ved at deltage i tilbuddet kaldet godtgørelse. Se tabel under 5.73 

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
Budgettet vedrører udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen bidrager til finan-
sieringen med 50, 70 eller 100 pct. af udgifterne. 

Endvidere budgetteres med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der er en særlig ydelse der kan til-
deles personer der opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesydelse før juli 2016. Ydel-
sen udgør 80 % af dagpengeydelsen for forsørgere og 60 % for ikke forsørgere. Der kan samlet set kun 
ydes henholdsvis dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 4 år. 

Forskellen på 50 % og 70 % kommunalt medfinansieringsbedrag i aktive perioder er: 

Der medfinansieres 50 % for borgere i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud 
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Der medfinansieres 70 % i aktive episoder for borgere, som enten har behov for en afklaring af beskæfti-
gelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt 
kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår. 

A-dagpengemodtagere 2011 2012 2013  2014 Budget 
2015  

Regnskab 
2015 

Antal fuldtidspersoner 375 370 309 259 255 243 

Heraf fuldtidsaktiverede 135 111 64 44 51 30 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 
fuldtidspersoner 

    25 31 

 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 27,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget på 29,9 mio. kr.  Afvigelsen skyldes en større andel af A-dagpenge modtagere i be-
skæftigelse end forventet. 

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. Der reg-
nes med 25 helårspersoner på området (se tabel under 5.78). 

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. 

Ydelserne refunderes (statsrefusion) hovedsagelig med 65 %. 

Revalidering 2011 2012 2013 2014 Budget 
2015  

Regnskab 
2015 

Antal fuldtidspersoner 17 14 13 20 15 25 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 2,6 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget på 2,9 mio. kr.  Afvigelsen skyldes primært en strammere styring, og derved en re-
duktion på udgifter til uddannelse og aktiviteter til revalidender.  

5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og Ledighedsydelse 
Budgettet omhandler udgifter til løntilskud til personer med nedsat arbejdsevne, som er ansat i fleksjob, 
samt udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse (Kontanthjælp til Fleksjobvisiterede). Per-
sonerne kan både være lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. 

Fleksjob bevilges for en 5-årig periode. Når perioden udløber, skal der tages stilling til, om personen fort-
sat opfylder betingelserne for fleksjob. For personer over 40 år bliver varig en ny visitation til fleksjob va-
rig. 

Ledighedsydelse udbetales inden og mellem et anvist fleksjob, samt under sygdom og barselsorlov. Bor-
gere, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, skal fremover selv være aktivt jobs-
øgende, og der skal følges op på dette ved de individuelle kontaktsamtaler (nyt med fleks- og førtidspen-
sionsreform). 

Fleksjob og Ledighedsydelse 2011 2012 2013 2014 Budget 
2015 

Regn-
skab 
2015 

Antal fuldtidspersoner i fleksjob 105 110 116 134 138 141 
Antal fuldtidspersoner på ledigheds-
ydelse 

30 38 45 35 40 33 
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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 
ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.  

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige til-
bud, 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.  

Fra 2014 omfatter området også jobafklaringsforløb for de sygemeldte personer, der ved revurderingen 
af deres sygedagpenge sag efter 22 uger, ikke er blevet forlænget til denne ydelse.  

Ressource- og Jobafklarings-forløb 2013 2014 Budget 
2015  

Regnskab 
2015 

Antal fuldtidspersoner i Ressourceforløb 14 43 58 61 

Antal fuldtidspersoner i Jobafklaringsforløb   13 16 

5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
Budgettet vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget i kommunens eget beskæftigelses-
center eller hos anden aktør. 

Udgifterne er refusionsberettigende indenfor 2 forskellige driftslofter. Aktivering af modtagere af arbejds-
løshedsdagpenge og kontanthjælp refunderes med 50 % indenfor et rådighedsbeløb på 11.241 kr. pr. 
fuldtidsperson. Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor: anfør regnskab i 1.000 
kr. som øvrige tabeller 

Udgifter til aktivering af: Fuldtidspersoner Regnskab i 2015 
1000 kr. 

Udgifter Pr. fuld-
tidsperson 

A-dagpenge 244 1.810 7 

Uddannelse- og Kontant-
hjælpsmodtagere 

268 7.863 29 

Ikke refusionsberettigede udgifter til vejledning og 
opkvalificering af uddannelses-/kontanthjælps- og 
dagpengemodtagere 

2.516  

I alt 512 12.189 24 

Driftsloft (1000 kr.)  5.755  

Forbrug over driftsloft  6.433  

Refusion på området  -2.878  

Regnskab 2015  9.311  

 

Aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse refunderes med 50 % 
indenfor et rådighedsbeløb på 13.702 kr. pr. fuldtidsperson. Udgifter og indtægter kan sammenfattes 
som i tabellen nedenfor: 
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Udgifter til aktivering af: Fuldtidspersoner 
Regnskab i 2015 

1000 kr. Pr. fuldtidsper-
son 

Sygedagpenge 266 1.909 7 

Ledighedsydelse 34 228 7 

Revalidender 26 1.026 39 

I alt 326 3.164 10 

Driftsloft (1000 kr.)  4.467  

Forbrug over driftsloft  0  

Refusion på området  -1.582  

Regnskab 2015  1.582  

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. 

Regnskab 2015 fordeler sig på følgende udgiftsposter i 1000 kr. 
Personlig assistance og hjælpemidler mv. 50 % refusion 1.917 
Løntilskud ved uddannelsesaftaler med arbejdsgiver. 100 
% refusion 

630 

Løntilskud for forsikrede ledige i øvrigt, i.h.t. LAB § 51, 
med 50 % refusion 

2.867 

Statsrefusion -2.992 
I alt 2.426 

 

 2011 2012 2013 2014 Budget 
2015 

Regnskab 
2015 

Dagpengemodtagere i løntilskud 145 116 69 52 63 55 

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. 

  2013 2014 2015 

Antal seniorjob 8 9 14 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 1,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget på 0,9 mio. kr.  Afvigelsen skyldes fire borgere i sidste kvartal, som ikke var kendt ved 
budgetopfølgningen. 
 

5.98 Beskæftigelsesordninger 
Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddan-
nelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannel-
seshjælpsmodtagere m.fl. Budgetområdet omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder og mentorudgifter. Fra 2015 omfatter 
funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere 
og jobrotation. 
 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 5,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget på 4,7 mio. kr.  Afvigelsen skyldes primært, at den opbremsning i forhold til det gennerelle 
udgiftsniveau på beskæftigelsesindsatsen der blev startet i efteråret 2015 – og som er videreført i budget 
2016, ikke har haf fuld effekt, som ventet ved budgetopfølgningen september 
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Regnskabet fordeler sig som følger i 2015 i 1.000 kr. 
Udgifter til befordring og hjælpemidler i forbindelse med tilbud  110  
Udgifter til vejledning og opkvalificering mv. af  5-17 årige 645 
Mentor 5.319 
Regional uddannelsespulje 234 
Statsrefusion -1.127 
I alt 5.181 

 
 
Ungeindsats 
Aktuelt indgår ca. 75 unge i den forebyggende ungeindsats for de 15-17-årige. Indsatsen over for disse 
unge er individuelt tilrettelagt både i forhold til omfang og tilbud. Således er der daglig kontakt med nogle 
unge gennem f.eks. hjemmebesøg eller ophold i ”Ungebasen”, mens der med andre unge er tale om en 
løbende opfølgning f.eks. en gang om ugen eller måneden. 

  2012 2013 2014 2015 

Antal unge tilknyttet ungementor 50 75 100 75 

Antal unge tilknyttet ungebasen 20 20 20 18 
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Beskrivelse af området 
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 redningsbered-
skabet foretage eftersyn af brandfarlige virksomheder og særlige institutioner i kommunen, udføre brand-
teknisk byggesagsbehandling, samt behandle sager i henhold til den øvrige 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. Aftalen med 
Greve Brandvæsen er udvidet i 2014 til også at omfatte funktionen som beredskabschef. Dette er 1. ok-
tober 2015 overgået til Østsjællands Beredskab. 
 
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 
 

Årets resultat 
 

 
 

Der er et mindreforbrug 74 t. kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 2,2 % af det korri-
gerede budget. I løbet af året er der ydet 0,2 mio. kr. i tillægsbevillinger, som primært skyldes overførsel 
af midler fra 2014 til 2015. Mindreforbruget overføres til 2016 til medfinansiering af Østsjællands Bered-
skab. 

 

Årets gang 
I 2014 blev Greve Brandvæsen kontraheret til at løfte hele beredskabsområdet i Solrød Kommune inklu-
siv funktionen som beredskabschef. Sekretariatsbetjening og økonomiopgaver i forbindelse med bered-
skabsfunktionen blev fortsat varetaget af administrationen i Solrød Kommune. I 2015 blev den samlede 
operationelle beredskabsopgave således håndteret af Greve Brandvæsen. 
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Der er løbende i 2015 arbejdet med etableringen af Østsjællands Beredskab. Det nye beredskab overtog 
fra 1. oktober 2015 ansvaret for beredskabsopgaverne i Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, 
Høje Tåstrup og Roskilde Kommune. Østsjællands Beredskab dækker et areal på 930 kvadratkilometer 
med et indbyggertal på 325.000  

 

Mål 
 
Overordnede politisk mål Konkrete politiske mål  Målopfyldelse 
At sikre en hurtig og kompetent 
assistance til borgere, virksom-
heder og andre personer der 
opholder sig i Solrød Kommune 
samt til kommunens institutioner 
og ansatte i nødsituationer.  
 

I 2014 ventes ny lovgivning om 
beredskabets organisering 
vedtaget. Med afsæt i denne 
udvikles og styrkes det fælles 
slukningsområde mellem Sol-
rød Kommune og relevante 
(nabo)kommuner i nærområ-
det. 

Målet er opfyldt.  
Østsjællands Beredskab blev 
efteråret 2015 dannet og 
overtog 1. oktober 2015 be-
redskabet for de 8 ejerkom-
muner. Solrød Kommunes bi-
drag er blevet reduceret i 
overensstemmelse med rege-
ringens udmeldte krav. 

 

At forebygge ulykker, tab og 
skader ved oplysningskampna-
ger, kurser, øvelser og lignende. 
 

Sikre at de lovpligtige øvelser 
på kommunale institutioner bli-
ver afholdt samt at alle bered-
skabsplaner er opdateret.  

Målet er delvist opfyldt. Lov-
pligtige øvelser er gennemført 
mens beredskabsplanerne er 
under revision med tilpasning 
til det nye fælleskommunale 
beredskab. 
 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Social- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Regnskabsresultatet for 2015 viser et mindreforbrug på 74 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. For-
skellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er på 0,2 mio. kr. da der er givet 0,2 mio.kr. i tillægsbe-
villinger i 2015. 
 

 

Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 

Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

0.95    Redningsberedskab 3.113 3.313 3.229  74 

I alt  3.113 3.313 3.229  74 

Note til afvigelse: merudgift/mindreindtægt = (-) 
 
Bemærkninger til regnskabsresultatet 
 
0.95 Redningsberedskab 
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 74 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. Mindreforbruget 
skyldes, at transaktionsomkostninger i 2015 til rådgivning med videre blev mindre end budgetteret.  
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Beskrivelse af området 
Dagtilbudsområdet omfatter pasningsmuligheder for 0 – 6 årige børn i form af dagpleje, vuggestuer, in-
tegrerede institutioner samt børnehaver.  
Solrød Kommune har valgt, at et sundt frokostmåltid i alle kommunens børnehaver og vuggestuer er 100 
procent forældrefinansieret og administreret af kommunen.. 
 
Som alternativ til de traditionelle dagtilbud kan der søges om tilskud efter fritvalgsordningen til børn i al-
dersgruppen fra 0 - 2 år, til betaling for pasning i privat dagpleje eller pasning af egne børn.  

 
 
Årets resultat 2015 
 

 
 
Der er et merforbrug på 1,15 mio.kr. i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af året ydet 
3,3 mio. kr. i tillægsbevillinger. Endvidere er der omplaceret 1,7 mio. kr. fra bl.a. lønpuljer. 
 
 

Årets gang 2015  
I 2015 har det handlet om at kapacitetstilpasse, grundet det faldende børnetal for de 0-2 årige samt de 3-
5 årige. Dette er blandt andet sket ved personalereduktion i Parkbo, Skovhuset samt dagplejen. Der skal 
fortsat være et stort fokus på helhedsplanen for dagtilbud, og der stiles mod fagligt og økonomisk bære-
dygtige integrerede institutioner. Det stigende antal flygtninge har i 2015 betydet nye opmærksomheds-
punkter, og vil også gøre det i 2016. Det omhandler både placering i de enkelte dagtilbud, pladser, selve 
integrationen, og en evt. modtagestue i en given institution. Der er oprettet flygtninge legestue, hver 
torsdag på biblioteket.          
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Mål 2015  
 
Overordnet mål Konkrete mål  Målopfyldelse 
Dagtilbuddene skal arbejde ud 
fra et anerkendende og inklude-
rende syn på børnene med 
henblik på at styrke barnets triv-
sel og relationer. 

Alle børns relationer til voksne 
gennemgås hvert halve år med 
henblik på at styrke kontakten 
barn/voksen 
Alle børns relationer til andre 
børn gennemgås hvert halve år 
med henblik på at styrke kontak-
ten barn/barn. 
Der udarbejdes en handleplan 
på det enkelte barn, hvis der op-
leves at kontakten skal styrkes 
barn/barn eller barn/voksen 
 

Alle institutioner arbejder i hverda-
gen med en anderkendende til-
gang og inklusion. Dette gøres ved 
et skarpt fokus på hvordan børne-
grupperne inddeles, og der arbej-
des med de sociale og personlige 
kompetencer.  Alle institutioner re-
lationsmåler hen over året, og føl-
ger op via handleplaner. 

Alle dagtilbud skal arbejde med 

at styrke børns sproglige kom-
petencer via mere struktureret 
sprogstimulering. Det er særligt 
disse tre sprogindsatser der er i 
fokus: 
Dialogisk læsning  
Tematisk sprogarbejde  
Samtaler i hverdagen 
Til alle sprogindsatser anvendes 
understøttende sprogstrategier. 
 

Alle institutioner har struktureret 
deres hverdag, så der arbejdes 
med dialogisk læsning systema-
tisk. Sprogtræning indgår i te-
maer og projekter hen over året 
Samtaler i hverdagen understøt-
tes af åbne spørgsmål og fysi-
ske konkreter. Til alle sprogind-
satser anvendes understøttende 
sprogstrategier. 

På baggrund af tilsyn kan det kon-
kluderes, at alle arbejder med dia-
logisk læsning i hverdagen, samta-
le og tematisk sprogarbejde – hvil-
ket sker i forbindelse med projek-
ter.  

Alle dagtilbud skal arbejde ud 
fra et større fokus på drenge-
pædagogik med henblik på at 
styrke drengenes udvikling i for-
hold til trivsel og den kommende 
skolestart. 
 

Strategien for arbejdet med 
drengepædagogik skal indgå i 
institutionernes pædagogiske 
læreplaner. 

Flere af institutionerne har haft et 
særligt fokus på at komme dren-
gene mere i møde, i forhold til de 
behov drenge kan have for fysisk 
udfoldelse. Nogen har anskaffet 
andet legetøj der taler til særligt 
drengene, men i det hele taget er 
der opmærksomhed på at tilgode-
se begge køn i dagtilbuddene. In-
stitutionerne har i 2015 via LP haft 
drenge og pige pædagogik som 
tema. 
 

Den organisatoriske struktur på 
dagtilbudsområdet skal løbende 
ændres hen imod mere bære-
dygtige enheder - såvel ledel-
sesmæssigt som pædagogisk 
og økonomisk 
 

Alle daginstitutioner i Solrød 
Kommune etableres løbende 
som fleksible integrerede institu-
tioner for 0-6 årige børn.  
Helhedsplanen for dagtilbud er 
en del af dette arbejde. 

Helhedsplanen er en dynamisk 
proces, og et opmærksomt blik på 
kapacitetstilpasning, bygnings 
vedligehold, børnestørrelser og 
demografi. 

 

 
Detaljeret regnskab og bemærkninger: 
 
I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Social- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 
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Tabel 1: Nettobudget (1.000 kr.) 
 

Kontoområde 

Oprindeligt 
Budget 

 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

5.10 Fælles formål 8.320 8.585 10.722 -2.137 

5.11 Dagpleje 16.233 16.422 17.157 -736 

5.14 Daginstitutioner 58.289 62.930 61.415 1.515 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 155 154 170 -16 

5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv 4.321 4.312 4.088 224 

I alt  87.317 92.402 93.552 -1.150 
 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 
 
5.10 Daginstitutioner, fællesformål 
På denne funktion registreres fællesudgifter vedr. hele dagtilbudsområdet, herunder udgifter til søsken-
detilskud, tilskud til privat pasning, betaling til og fra kommunen i forhold til børn i og fra andre kommu-
ner. 
  
Område 
 

Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

A. Støttepersonale 4.354 4.847 5.051 -203 
B. Sprogstimulering 370 375 450 -75 
C. Søskendetilskud, Daginstitutioner 2.681 2.431 2.335 96 
D. Tilskud til forældre (§86 og 80) 919 919 1.055 -136 
E. Pædagogisk konsulent 327 330 351 -22 
F. Daginstitut., Mellemkommunale betalinger -2.109 -2.109 -333 -1.776 
G. PAU elever 978 985 1.007 -22 
H. Daginstitutioner - Ejendomscentret 800 806 806 0 
Total 8.320 8.585 8.378 -2.137 
 
 
A. Støttepersonale 
Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med særlige behov. 
Merforbruget er på 203 t. kr. Forbruget skal ses i en helhed, idet timerne lægges i en pulje og fordeles ef-
ter behov på de fire områder: daginstitutioner, Skole, SFO og juniorklub.  

 
Merforbruget på støttepersonale skal ses i sammenhæng med de andre politikområder hvor udgifter til 
støttepersonale også afholdes, bl.a. på politikområde 9, Undervisning og fritidstilbud, Her er der et min-
dreforbrug på 272 t.kr. 
 
B. Sprogstimulering 
Der er et merforbrug på 75 t.kr. der skyldes, at der i forbindelse med jobskifte er sket udbetaling af ferie-
penge mv.  
 
C. Søskendetilskud.  
Der har været et mindreforbrug på 96 t. kr. Forbruget skal ses i en helhed, idet der har været et merfor-
brug på tilskud til forældre (privat pasning) på 136 t. kr.   
 
D. Tilskud til forældre  
Der har været et merforbrug på 136 t. kr. Forbruget skal ses i en helhed med søskende tilskud, hvor der 
er et mindreforbrug på 96 t kr.. 
 
F. Mellemkommunale betalinger   
Forældre har ret til at vælge dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen og ret til at bevare 
pladsen i dagtilbud, selvom de flytter til en ny bopælskommune. 
Ind og udmeldelser af børn sker løbende. I forbindelse med køb af KMD automatisk afregning, har der 
været en del startvanskeligheder, der har givet store bevægelser hen over regnskabsår 2015 og 2016, 
som vil udligne sig i 2016. 
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G. PAU elever  
Der er et merforbrug på PAU-elever på 22 t. kr., der skyldes at refusioner først er indgået i 2016, samt at 
der er kommet én PAU-elev tilbage efter at have været på barsel. 
 
H. Daginstitutioner (Ejendomscentret)  
Regnskabet balancerer i forhold til budgettet. 
 
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. 
 
Område Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Forbrug Afvigelse 

A. Administration og supervision mv. 2.359 2.590 2.439 231 
B. Løn til dagplejere 19.403 17.938 17.470 468 
C. Forældrebetaling, Dagpleje -5.566 -4.031 -3.955 -75 
D. Faste udgifter 822 863 794 69 
E. Økonomiske og Pædagogiske Fripladser 703 628 489 139 
F. Ændring af årspladser -1.567 -1.567 0 -1.567 
Total 16.233 16.422 17.157 -736 
 
A. Administration og tilsyn/supervision af dagplejen (tilsynsførende) 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 231 t. kr. som skyldes, at ikke alle kursusmidlerne er brugt i 2015. 
 
Dagplejen har fået overført uforbrugt driftsbudget fra 2014 til 2015 på 144 t. kr. Budgettet er benyttet til 
udskiftning af tvillingevogne, og puder med lyd. Overskuddet for 2015 forventes at blive anvendt til gar-
derober i et vindfang.   
 
I 2015 har der været anvendt midler til en naturuddannelse. Der er uddannet 1 dagplejer fra hver gruppe, 
og uddannelsen har haft en varighed af 8 mdr. I uddannelsen ligger en stor formidlingsdel, så det sikres, 
at uddannelsen kommer alle børn til gavn. I 2015 er der også betalt for første del af vækstuddannelsen, 
som alle dagplejere deltager i fra oktober 2015 til juni 2016.  
 
B. Løn til dagplejere. 
Der er et mindreforbrug på løn til dagplejere, hvilket skal ses i lyset af reduktion i antal dagplejepladser i 
2015. Der er i oprindeligt budget 2015 regnet med 236 årspladser inkl. 26 gæstepladser. Budgettet er i 
løbet af året reduceret med 1,344 mio.kr. som følge af et faldende børnetal.  
Der var primo 2015 aflønnet 57,78 fuldtidsstillinger, og ultimo året 50,79 fuldtidsstillinger. Gennemsnitlig 
har der været aflønnet 54,14 stillinger.  
 
C. Forældrebetaling:   
Forældrebetalingsbudgettet er beregnet på baggrund af 182 helårspladser. Afvigelsen på 75 t. kr. skal 
ses i lyset af, at der har været færre indmeldte end forventet. 
 
D. Faste udgifter, centralt styrede 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 69 t. kr., som skyldes et mindreforbrug på arbejdsskade. 
 
E. Fripladstilskud.    
Budgettet viser et mindreforbrug på 139 t. kr. Budgettet tilpasses i det omfang der sker ændringer i bør-
netallet. 
 
5.14 Daginstitutioner 
institutioner for børn i 0 – 6 års alderen. 
Tildelingsmodellen på området indebærer at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet beregnes 
efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 12 må-
neder, bliver budgetterne reguleret. 
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Institution 
Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Birkebo 5.438 5.824 5.827 -3 

Bølgen 7.705 7.914 7.759 154 

Egebo/natur 5.751 5.822 5.785 36 

Havdrup distrikt 13.848 13.866 13.900 -34 

Mosebo/Pilebo 4.899 4.913 4.771 142 

Nøddebo 3.386 3.374 3.329 44 

Parkbo 6.808 6.771 6.601 169 

Poppelbo 8.843 9.000 8.834 166 

Spiren 4.702 4.996 4.871 125 

Tryllehytten 9.864 10.204 9.940 264 

Total, 1.000 kr. 71.243 72.682 71.617 1.065 
 
Birkebo: 
Regnskabet viser balance i forhold til budgettet. 
 
Bølgen: 
Regnskabet viser et overskud på 154 t. kr. Overskuddet skulle bruges til en udvidelse af overdækket og 
opvarmet krybberum i vuggestuen og nuværende krybberum skulle blive til motorikrum. Dette projekt er 
dog blevet udskudt til 2016. 
 
Parkbo: 
Parkbo gik ud af regnskab 2015 med et positivt regnskab grundet indtægter på refusioner fra barselspul-
jen, sygepuljen, seniorpuljen, samt personlig assistance.  
 
Poppelbo: 
Poppelbo har et mindreforbrug på 166 t. kr., som skyldes at overførslen for 2014 ikke er blevet brugt. 
 
Tryllehytten: 
Tryllehytten har for 2015 et mindreforbrug på 264 t. kr., som skyldes et mindreforbrug på løn.  
 
Overskuddet vil blive benyttet til teambuilding i efteråret 2016, da Tryllehytten ikke har brugt penge til 
personaleudvikling/trivsel i 2015. 
 
Spiren: 
Årets resultat viser et overskud på i alt 124.819 kr. Fordelt med 121.334 på driftsmidler og 3.485 kr. på 
frokostordningen. Der er brugt 17.392 kr. af overskuddet fra 2014 på rytmiske redskaber og inventar til 
vuggestuen, og der vil i 2016 blive brugt midler på inventar samt digitale redskabe,r der kan berige og 
supplere inddragelsen af bevægelse og natur i børnenes pædagogiske hverdag.   
 
Egebo / Naturbørnehaven: 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 36 t. kr.  
Naturbørnehaven tager afsæt i ”Udeliv året rundt”. Det betyder, at børn og personale opholder sig uden-
dørs og praktiserer de pædagogiske aktiviteter her, og temaerne i den pædagogiske læreplan er tilpas-
set de fysiske rammer. 

 
Havdrup Distrikt: 
Regnskabet viser et merforbrug på 34 t. kr.  
 
Mosebo/Pilebo: 
Mosebo og Pilebo børnehaver havde i 2015 et overskud på 142 t. kr. Dette er fremkommet til trods for at 
der har været indskrevet færre børn end forventet, fordi der har været udvist tilbageholdenhed. 
En del af overskuddet forventes at blive brugt i 2016 til at forbedre udendørsfaciliteterne.  
 
Nøddebo:  
Regnskabsresultatet viser et overskud på 44 t. kr. Dette overskud er planlagt anvendt til diverse projekter 
på legepladsen, samt til indkøb af materialer mv. som ikke blev indkøbt i 2015 grundet et stort overført 
underskud fra 2014.  
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Der var desuden et merforbrug på frokostordningen på 36 t. kr., som primært skyldes merudgifter til løn 
og vikar. Vikarforbruget forventes begrænset mest muligt, og der samarbejdes med Birkebo om fælles-
spisning i ferier. 
 
Generelt: 
Udover driftsrammerne placeret hos institutionerne omfatter funktionen også forældrebetaling, fripladser, 
centralt styrede områder mv. Fordelingen af budgettet  kan ses i tabellen nedenfor: 
 
 

Område Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Forbrug Afvigelse 

A. Forældrebetaling og frokostordning -28.653 -27.467 -27.560 91 

B. Økonomisk og pædagogiske fripladser 3.270 3.595 3.643 -47 

C. Fasteudgifter og centralt styrede områder 10.985  12.240  13.446  -1.206  

D. Puljer 1.444 1.882 269 1.613 

E. Ressourcepædagoger 0 952 655 296 

Total  -12.954 -8.798 9.547 747 
 
A. Forældrebetaling 
Forældrebetalingsbudgettet var beregnet på baggrund af en forventning om, at 700 helårspladser i al-
dersgruppen 3 – 5 år, og 250 helårspladser for aldersgruppen 0 – 2 års blev besat.  Afvigelsen skyldes, 
at der reelt har været indmeldt 679 helårspladser i 3 – 5 år og 248 helårspladser i 0 – 2 år. Der opkræves 
100 procent forældrebetaling for det sunde frokostmåltid. Budgettet er beregnet ud fra det forventede an-
tal indmeldte børn.  
 
B. Fripladstilskud.  
Fripladstilskud som socialpædagogiske fripladser budgetteres i forhold til, hvor stor en andel af de sam-
lede forældrebetalinger fripladstilskuddene udgjorde i første halvdel af 2014. 
 
C. Faste udgifter, centralt styrede 
Der har i 2015 været et mindreforbrug på området på 1,206 mio. kr. som primært skyldes, at der har væ-
ret færre udgifter til bygningsvedligeholdelse end forventet. 
 
D. Puljer 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.613 t. kr.. Det skyldes, at der er brugt 462 t. kr. fra årspladsantal-
let. Der er et budget på 1,1 mio. kr., på demografipuljen. 
.  
E. Ressourcepædagoger 
Der er ansat to ressourcepædagoger finansieret af puljemidler fra staten. Ansættelsen er først sket pr. 1. 
juni 2015, hvorfor der er et mindreforbrug i forhold til de afsatte midler. 
 
Ansættelse af ekstra ressourcepædagoger, er sket ud fra den overbevisning, at det er den bedste måde 
at støtte op omkring det pædagogiske personale i institutionerne. Det er både set i forhold til faglighed, 
og pædagogisk praksis. Ved at ansætte ressourcepædagoger, kan der hjælpes og støttes bredere. 
De modtagne midler på 952 t. kr. er de 296 t. kr. restance bogført, så de kan blive tilbagebetalt i 2016. 
 
5.18 Åbne pædagogiske tilbud 
Børn og Unge Rådgivningen har en minigruppe. Minigruppen er et specialtilbud for børn i alderen 3 - 6 år 
i Væksthuset. Minigruppen består af 6 børn, og den har åbent mandag til torsdag kl. 8.15 - 12.15. Resten 
af tiden er børnene i deres almindelige børnehave. 

 
5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv. 
Der er et mindreforbrug på 224 t. kr. på området. Der er budgetlagt med 35 børnehave årspladser og 20 
vuggestuepladser i budget 2015.   

 
 
 
 
 
 



ÅRSBERETNING 2015  8. Dagtilbud 
 
 

77 
 

Aktivitetstal 
  
Børnetalsudviklingen  

 

Nedenfor er vist befolkningsudviklingen i aldersgruppen. 
 
Tabel 1: 0-5 årige i perioden 
1. januar 2011

 
2012 2013 2014 2015 

0-2 år 694 673 626 594 598 
3-5 år 864 819 814 823 741 

I alt 1.558 1.492 1.425 1.417 1.339 

 
Antallet af børn er faldet gennem de seneste 5 år (tabel1), og det har bevirket lukningen af flere instituti-
oner. 
 
Tabel 2: Indmeldte i kommunale tilbud   
 
Pasningsform 

Gns. ind-
meldte 2014 

Indmeldte 
1.1.2015 

Indmeldte 
31.12.2015 

Gns. ind-
meldte 2015  

Dagpleje 
 

147 137 152 136 
Vuggestue 245 244 247 248 
Børnehave 721 778 727 679 
I alt 1.113 1.159 1.126 1.063 
 

Tabel 2 indmeldte børn i kommunale tilbud. Tabellen viser en nedgang i gns. indmeldte i 2015 i forhold til 
2014. 
 
Tabel 3: Budgetterede og faktiske årspladser 
Pasningsform Budget Faktiske 
Kommunale Børnehaver 700 679 

Kommunale Vuggestuer 252 247 

Kommunal Dagpleje 182 136 

Privat Børnehave 35 34 

Privat Vuggestue 20 18 

Privat Dagpleje 0 6 

Solrød børn i andre kommuner 0-2 år 15 29 

Solrød børn i andre kommuner 3-6 år 20 44 

Total 1.224 1.199 

 
Årspladser er det beregnede gennemsnitlige antal indmeldte i løbet af året. Da forbruget af pladser svin-
ger over året, skal der i kapacitetsplanlægningen tages hensyn til dette. Omvendt koster ledig kapacitet 
penge – der er tale om en balancegang. Budgettet for 2015 er reduceret med årspladser grundet falden-
de børnetal. 
 
Tabel 4: Dækningsgrader pr. aldersgruppe, regnskab 2015 

Pasningsform 
Indmeldte, års 

gennemsnit 

Antal børn i  
aldersgruppen, 
års gennemsnit 

Dækningsgrad 
2014 

Dækningsgrad 
2015 

0-2 årige (Vuggestue og Dagpleje) 383 598 69,0 % 64,7 % 

3-5 årige (Børnehave) 678 741 95,0 % 91,5 % 

Total  1.067 1.339 83,8 % 79,7 % 
Dækningsgrad er andel af indmeldte børn / antal børn i aldersgruppen. 
Antal børn gennemsnit er pr. 1.1.2014 og 1.1.2015. Indmeldte i kommunale og private ordninger. 

 
Tabel 5 viser den forholdsmæssige andel af børn i dagtilbud i forhold til faktiske børnetal. Der et fald i 
2015 i forhold til 2014, dette skyldes faldende børnetal 

  



ÅRSBERETNING 2015  8. Dagtilbud 
 
 

78 
 

 



ÅRSBERETNING 2015 9. Undervisning og fritidstilbud 
 
 

79 

Beskrivelse af området 
Politikområdet omfatter folkeskole, pædagogisk servicecenter, skolekonsulenter, skolefritidsordning, 
specialundervisning, privat- og efterskoler samt ungdomsskolen. Ungdomsskolen består af den almene 
ungdomsskole, 10. klasser, juniorklubber (indtil 31.03.2015), ungdomsklubber, erhvervsklasser, ungeba-
sen samt SSP-funktionen. Den inkluderende indsats på folkeskoleområdet understøttes bl.a. af Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivnings ressourcepersoner. Fra Væksthuset ydes bidrag til den inkluderende 
indsats via bl.a. det mobile indskolingstilbud, familieklasse og konsultativt klassearbejde. 

Årets resultat 

 

På området er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,4 mio. kr. og i forhold til det 
oprindelige budget på 3,5 mio. kr.  Budgettet er således blevet korrigeret med 9,9 mio.kr. 

Årets gang 

Det, der har fyldt meget i skoleåret 2015, er den fortsatte implementering af skolereformen. 

Opgaven handler om at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde mod de 
overordnede nationale mål: 

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel vi-

den og praksis. 

Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvik-
ling og til at sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. 

I Solrød er de nationale mål omsat til mere operationelle mål, og der arbejdes i 2015 og 2016 med: 

1. Fagligheden i de enkelte fag er stærk og udvikles løbende. Skolens pædagogiske personale ar-
bejder kontinuerligt, målrettet og struktureret med fagenes indhold og mål. 

2. Gennem problemorienteret og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet udvikles elevernes 
kompetencer til at arbejde projektorienteret, innovativt og kreativt. 

3. Evalueringskulturen sikrer, at kommunikation og dialog i samarbejdet omkring børnenes faglige, 
sociale og emotionelle udvikling baserer sig på systematisk indsamlet og organiseret viden. 

Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvik-
ling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. 

231.343 241.237 234.817 
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1
0

0
0

 k
r

Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015



ÅRSBERETNING 2015 9. Undervisning og fritidstilbud 
 
 

80 

Der arbejdes til stadighed med inklusion i henhold til inklusionsstrategien og inklusionshandleplanen, 
som er under implementering. 

Havdrup Skoles overbygning har i dette skoleår arbejdet med tværfaglige temaer for 7., 8. og 9. årgangs 
klasser. Skolen har i dette skoleår afviklet studieture for 9. årgang i tilknytning til temalinjefagene. De to 
9. klasser har været opdelt i tre hold. Hvert hold har været i enten London eller Berlin. Desværre blev det 
nødvendigt at aflyse den ene planlagte studietur til Bruxelles pga. terrortruslen. Dette hold kom derfor 
også til Berlin.  

Endvidere er der etableret elitehold for elever på 9. årgang i tysk, matematik og engelsk. Elever på en-
gelskholdet afslutter med en særlig prøve, således af de opnår et Cambridge Certifikat 

I 2015 er sammenlægningen af Jersie skole og Uglegårdsskolen fuldt implementeret, og alle børn går nu 
på Uglegårdsskolen. Uglegårdsskolens arbejde med indskolingshuse og samling af SFO afdelinger er 
også færdig.  

Det indledende arbejde med indskolingshuse er påbegyndt på Munkekærskolen og vil være en stor del 
af arbejdet i 2016 og 2017.  

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Folkeskolen skal udfordre 
alle elever, så de bliver så 
dygtige, de kan. 

Fagligheden i de enkelte fag er stærk og ud-
vikles løbende. Skolens pædagogiske perso-
nale arbejder kontinuerligt, målrettet og struk-
tureret med fagenes indhold og mål. Arbejdet 
med de enkelte fag har fokus på de kompe-
tencer og færdigheder, eleverne skal tilegne 
sig i faget. 
 
Fagligheden i projektarbejde, tværfaglig un-
dervisning og temabaseret undervisning er høj 
i Solrød Kommune. Gennem problemorienteret 
og tværfaglig undervisning i hele skoleforløbet 
udvikles elevernes kompetencer til at arbejde 
projektorienteret, innovativt og kreativt.  
 
Denne arbejdsform styrkes, særligt i linjerne i 
udskolingen. 
 

Der er etableret faglige fora, hvor 
faglærerne mødes regelmæssigt 
og drøfter fagenes indhold, pro-
gression, kompetence- og læ-
ringsmål. 
 
Der er udarbejdet planer for un-
dervisningen, så de aktuelle læ-
ringsmål fremgår tydeligt for tea-
met, eleverne og for-ældrene. 
 
Skolen arbejder med projektorien-
teret undervisning for alle faser 
med henblik på udvikling af bør-
nenes innovative, problemløsen-
de og kreative kompetencer. 
 
Hverdagen på skolen er organise-
ret, så der er mulighed for en 
fleksibel tilrettelæggelse af under-
visning og læringsmiljø i alle fa-
ser. 

 

Folkeskolen skal mindske 
betydningen af social bag-
grund i forhold til faglige re-
sultater. 

Evaluering indgår som en naturlig del af sam-
arbejdet på alle niveauer i skolen og med eks-
terne samarbejdsparter. Evalueringskulturen 
sikrer, at kommunikation og dialog i samarbej-
det omkring børnenes faglige, sociale og emo-
tionelle udvikling baserer sig på systematisk 
indsamlet og organiseret viden. 
 
Udvikling af inkluderende læringsmiljøer er 
fundamentet for kulturen på skolen. Klasser, 
hold eller grupper er de forpligtende fælles-
skaber, hvor børnenes evne til at håndtere en 
kompleks hverdag udfordres og stimuleres. 
 

Elevplanerne understøtter det en-
kelte barns læring og fungerer 
som et redskab for det pædago-
giske personale i det tværfaglige 
samarbejde og i samarbejdet med 
forældre og børn i udarbejdelsen 
af individuelle læringsmål. 
 
Arbejdet i skolens team og mel-
lem interne og eksterne samar-
bejdsparter er baseret på syste-
matisk indsamlet og dokumente-
ret viden om barnets læring og 
udvikling. 
 
Der foreligger en plan for videre-
uddannelse, som sikrer, at alle 
pædagogiske medarbejdere har 
den fornødne ekspertise og de 
faglige kompetencer til at håndte-
re den inklusive skoles udfordrin-
ger. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Det pædagogiske personale på 
skolen oplever at modtage den 
fornødne vejledning, støtte og 
hjælp. 

 

Der foregår en løbende dialog i 
teamet om både børnegruppens 
og det enkelte barns trivsel. Bør-
nene inddrages systematisk i dia-
logen, ligesom forældrene, pæ-
dagogerne samt de øvrige invol-
verede lærere informeres eller 
inddrages. 

 

Tilliden til og trivslen i folke-
skolen skal styrkes, blandt 
andet gennem respekt for 
professionel viden og prak-
sis. 

Der er et godt læringsmiljø i skolen, hvor alle 
børn trives. De faglige og sociale udfordringer 
børnene møder er tilpasset deres udvikling, 
evner og måde at lære på. Gennem en mang-
foldig og bevidst anvendelse af undervis-
ningsmetoder og aktiviteter skabes lærings-
fremmende miljøer for alle med plads til indivi-
duelle hensyn. 
 
Skolens bygninger og udearealer udgør en 
fleksibel ramme, som inspirerer til variation i 
det pædagogiske arbejde for såvel det pæda-
gogiske 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 byggematerialer, energitiltag og et 
godt indeklima. 
 

Børnene får løbende feedback på 
deres faglige, personlige og so-
ciale udvikling på baggrund af sy-
stematisk indsamlet viden om de-
res læreproces og deres kom-
mende læringsmål. 
 
Udviklingen af skolens fysiske 
rammer beskrives i den flerårige 
skoleudbygningsplan, som revide-
res årligt i forbindelse med bud-
getprocessen. 
 

 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Ungdomsskoleområdets 
overordnede mål er, at:  

• Børn og unges evne til læ-
ring skal fremmes 

• Børn og unges sociale 
kompetencer skal fremmes 

• Tværsektorielt og tværfag-
ligt samarbejde skal fremmes 

Ungdomsskolen tilbyder et bredt spektrum af 
faglig undervisning og andre aktiviteter, såle-
des at børns og unges evne til læring fremmes 
og deres sociale kompetencer styrkes. 

Målet er opfyldt. 

Erhvervsklassernes formål er 
at give elever, som er skole-
trætte, en mulighed for at bli-
ve fastholdt i et kombineret 
skole og praktikuddannelses-
forløb, der kan være med til 
at sikre, at de senere har mu-
lighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse med af-
sæt i eud-grund-forløb, me-
sterlære eller et kommunalt 
EGU-forløb. 

 

Der tilrettelægges en undervisning, der med-
tænker elevernes alsidige personlige udvikling. 
Undervisningen veksler mellem praktik og fag-
faglige forløb 2 x 2 dage om ugen og tværfag-
lige projektforløb en gang om ugen. 

Målet er opfyldt. 

Ungdomsklubberne skal:  

• Være med til at socialisere, 
demokratisere, kvalificere og 
integrere børn og unge i sam-

Ungdomsklubberne udfører en bred vifte af 
forskellige fritidsaktiviteter og særlige social-
pædagogiske tiltag.  Der er fokus på at vedli-
geholde og udvikle forskellige læringsrum og 
læringsmetoder i klubberne til fremme af med-

Målet er opfyldt. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

fundslivet. 

• Være et åbent fritidstilbud til 
alle børn og unge i Solrød 
Kommune, samtidig med at 
de skal igangsætte forebyg-
gende socialpædagogiske ini-
tiativer 

lemmernes socialisering og integration. 

10Solrød skal tilbyde et sær-
ligt attraktivt ungdomspæda-
gogisk miljø for unge, der ef-
ter grundskolen har behov for 
yderligere faglig kvalificering 
og afklaring af uddannelses-
valg for at kunne gennemføre 
en ungdomsuddannelse. 

10Solrød skal have fokus på det faglige arbej-
de og vise nærvær, anerkendelse og gensidig 
respekt over for de unge, så eleverne har de 
optimale forhold til faglig kvalificering og opnår 
valgkompetencer til deres individuelle ønsker 
om en ungdomsuddannelse. 

Målet er opfyldt. 

Ungebasens formål er at gø-
re 15- 17-årige unge, der ikke 
er uddannelsesparate, ud-
dannelses- eller beskæftigel-
sesklare. 

Ungebasen skal sikre, at unge ikke-
uddannelsesparate gennemfører afklaringsfor-
løb med henblik på start på ungdomsuddan-
nelser eller jobs/praktikforløb. Tilbuddet gen-
nemføres i et tæt samarbejde med Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning (UUV), Job- og 
Socialcentret (JOBS), Ungdomsskolen/SSP og 
Børn og Unge Rådgivningen. 

Målet er opfyldt. 

SSP funktionen skal koordi-
nere det kriminalitetsforebyg-
gende og misbrugsforebyg-
gende arbejde rettet mod så-
vel enkeltpersoner som grup-
peringer. 

SSP funktionen skal medvirke til at implemen-
tere de nyeste tiltag på området. 

SSP skal videreudvikle det tværsektorielle ar-
bejde. 

Målet er opfyldt. 

Kvalitetsrapport 
Kvalitetsrapporten henvender sig til skole, forældre og Byråd. Den fungerer som et dialog- og udviklings-
redskab, til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på folkeskoleområdet. Kvali-
tetsrapporten udgør grundbestanddelen i det kommunale skoletilsyn, som kan kvalificeres yderligere 
gennem dialog. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge folkeskoleloven og tilknyttede 
love og bestemmelser skal tilgå Byråd og borgerne. Udgangspunktet er folkeskoleloven, og det er hen-
sigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvik-
ling på skoleområdet. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert 2 skoleår. 

Link www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=5472  

 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.  
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Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

0.13 Andre faste ejendomme 64 0 0 0 

3.01 Folkeskoler 148.264 156.287 152.274 3.946 

3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.435 4.664 4.085 579 

3.03 Syge- og hjemmeundervisning 101 101 172 -71 

3.05 Skolefritidsordninger 16.856 20.386 18.066 2.320 

3.06 Befordring af elever i grundskolen 2.033 1.580 1.266 314 

3.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelov. § 20, stk. 2 22.866 22.831 23.012 -181 

3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 2.426 1.893 534 

3.10 Bidrag til statslige og private skoler 19.307 18.615 18.594 21 

3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.779 3.622 3.518 104 

3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.236 3.014 3.014 0 

3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 343 352 331 21 

3.44 Produktionsskoler 99 203 36 167 

3.76 Ungdomsskolevirksomhed 8.889 6.081 7.534 -1.453 

3.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 20 20 20 -1 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1.051 1.121 1.002 119 

I alt (i 1.000 kr.) 231.343 241.237 234.817 6.419 

 

Som det fremgår af regnskabet kan mindreforbruget på 6,4 mio. kr. henføres til folkeskoleområdet samt 
SFO-området. Merforbruget på funktion 3.76 Ungdomsskolevirskomhed skyldes, at indtægten fra foræl-
drebetaling for juniorklubberne er konteret på funktion 3.05 Skolefritidsordninger. 

Bemærkninger til regnskabet 

0.13 Andre faste ejendomme 
Der er tale om en ejendomsdriftsudgift vedrørende Karlstrup skole. Ejendommen er blevet solgt og derfor 
er der ingen udgifter på denne funktion. 

3.01 Folkeskoler 

Note  Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

A Tale og hørelærere 2.643 2.690 2.716 -26 

B Personlig assistance 1.191 1.202 1.104 98 

C Inklusionstiltag 1.264 1.264 500 764 

D Mellemkommunale betalinger, anbragte børn 508 508 298 210 

E Centrale puljer 3.215 825 161 664 

F Mellemkommunale betalinger, skoler -8.775 -8.455 -8.935 480 

G 
Centralt administrerede områder, herunder ejen-
domsdrift 

19.436 21.801 21.477 324 

H Folkeskoler og 10. klassen 128.787 136.388 134.952 1.432 

Total (i 1.000 kr.) 148.264 156.287 152.274 3.946 

A. Tale-høre-lærere 
Varetager funktioner på skoler og institutioner med børn med tale og høreproblemer samt kommunikative 
vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) i Børn og Unge 
Rådgivningen.  

Regnskabet viser et merforbrug på 26 t.kr. 
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B. Personlig assistance 
Personlig assistance ydes til elever på grund af fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i un-
dervisningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgiv-
ningen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 98 t.kr. 

C. Inklusionstiltag 
Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsbegrebet Inklusionspulje: 

Puljen anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til normalklasse i lokal folke-
skole. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 764 t.kr. Der har været en vis tilbageholdenhed med anvendelsen 
af de afsatte ressourcer, idet andre budgetområder har været udsat for udgiftspres. 

D. Mellemkommunale betalinger, anbragte børn 
Budgettet vedrører den mellemkommunale betaling af skoleudgifter for Solrød børn, som er anbragt i 
andre kommuner.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 210 t.kr. Det skyldes færre anbragte børn end budgetteret. 

Antal børn Budget Regnskab 

Skoleår 2013-14  6 4 

Skoleår 2014-15 3 5 

Skoleår 2015-16 5 4 

E. 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. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 664 t.kr. Det skyldes at der har været et mindre behov end forven-
tet til integrationsundervisning af større flygtningebørn. Dertil er der midler i lockout puljen, som er afsat 
til skolereformen, som endnu ikke er brugt. De er søgt overført til 2016. 

F. Mellemkommunale betalinger 
Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød 
Kommunes skoler.  

Elever fra andre kommuner i Solrøds Folkeskoler 0.-9. klasse 

Antal børn Budget Regnskab 

Skoleår 2013-14  42 44 

Skoleår 2014-15 56 50 

Skoleår 2015-16 56 62 

Solrød elever i andre kommunale folkeskoler 0.-9. klasse 

Antal børn Budget Regnskab 

Skoleår 2013-14  46 47 

Skoleår 2014-15 47 49 

Skoleår 2015-16 47 56 

Elever fra andre kommuner i Solrøds 10. klasse 

Antal børn Budget Regnskab 

Skoleår 2013-14  116 117 

Skoleår 2014-15 122 121 

Skoleår 2015-16 122 130 
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Solrød elever i andre kommunale 10. klasser 

Antal børn Budget Regnskab 

Skoleår 2013-14  5 3 

Skoleår 2014-15 3 1 

Skoleår 2015-16 3 5 

 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 480 t.kr. Det skyldes at flere elever har valgt at gå i skole i Solrød 
Kommune, end forudsat i budgettet.  

G. Centralt administrerede områder, herunder ejendomsdrift 
Området omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, rengøring, forsikringer, arbejdsskader 
samt lederløn i folkeskoler.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 324 t.kr.  

H. Folkeskoler og 10. klassen. 
Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 4 folkeskoler er inklusiv skolebod 
og skolebibliotek. 

Skole Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 26.282 27.903 26.566 1.337 

Uglegård 53.179 56.220 56.400 -180 

Munkekær 40.184 42.924 42.737 187 

10. klassen 9.142 9.341 9.251 89 

Total (i 1.000 kr.) 128.787 136.388 134.952 1.432 

 
Havdrup Skole 
Havdrup Skole havde et overskud på 1,24 mio.kr. i 2014, og de midler blev overført til 2015. I 2015 er 
midlerne anvendt til fortsat styrkelse af IT, idet det har været nødvendigt at udskifte et antal projektorer 
og smartboards, samt til yderligere acces points.  

Uglegårdsskolen 
Skolen har i 2015 brugt midler på den endelige sammenlægning af de 2 matrikler. Jersie skole og Ugle-
gårdsskolen. Derudover har skolen prioriteret, at alle klasselokaler skal være udstyret med et smart-
board. En investering der underbygger brugen af de digitale læringsmidler, en udvikling som skolen har 
stort ønske om at give fuld opbakning.  

Uglegårdsskolen som helhed har et mindre overskud i 2015 på 187 t.kr., heraf et lille merforbrug på 3.01 
Folkeskoler og et mindreforbrug på 3.02 fællesudgifter for folkeskolen. Dette overskud skal blandt andet 
bruges til skolens nye udviklingsprojekt ”21st skills”, et udviklingsprojekt der har fået midler fra Kulturmi-
nisteriet. Et projekt der ligger under skolens pædagogiske læringscenter. 

Munkekærskolen    
Skolen har nedbragt sit underskud og kommer ud af 2015 med et samlet overskud på 300 t.kr., heraf 186 
t.kr. på funktion 3.01 Folkeskoler. 

Samtidig har skolen investeret kraftigt i IT. Der er indkøbt interaktive skærme samt iPads/Chrome Books 
til personalet. Arbejdsfacilliteter for personalet er klar i to af skolens spor.  

Planlægningen af indskolingshuset er færdiggjort og projektet godkendt. Samtidig med projekteringen af 
et indskolingshus, har det været nødvendigt at skaffe flere klasselokaler til det stigende antal elever. Der 
bygges yderligere 4 klasselokaler i spor C.  

Skolens overskud for 2015 prioriteres i forhold til uddannelse af personale, sikring i forhold til sammen-
lægning med administrativt IT, samt yderligere investering i interaktive skærme til klasser.  

10.klassen 
På 10Solrød er der plads til ca. 200 elever. Solrøds egne elever har fortrinsret. Der er 78 af kommunens 
egne unge, der ønskede at gå i 10. klassen. 130 pladser er besat med elever fra andre kommuner. 8 af 
eleverne går i 10.A, som er en særlig klasse for elever med diagnoser indenfor autisme spektret (3 ele-
ver fra Solrød og 5 elever fra andre kommuner). 
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3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til en IT-konsulent og en naturfagskonsulent, leje af idræts- og 
svømmehal samt støttepersonale på skolerne og andre poster på folkeskoleområdet, der ikke entydigt 
kan henføres til den enkelte skole. 

På funktionen hører også den del budgettet til medieguiden, som er fælles.  Medieguiden gælder for pe-
rioden 2013-17, og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. 
Resten af medieguiden er fordelt på de enkelte skoler, og er placeret på funktion 3.01 Folkeskoler. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 579 t.kr Heraf er der mindreforbrug på 272 t.kr. på støttepersonale 
og 295 t.kr. på fagkonsulenterne og kursuskoordinatoren.  

Mindreforbruget på støttepersonale skal ses i sammenhæng med de andre politikområder hvor støtte-
personale også bogføres, bl.a. på politikområde 8, Dagtilbud, hvor der er merforbrug på 203 t.kr. 

Midlerne hos kursuskoordinatoren er ikke brugt i 2015, og de er blevet overført til 2016.  

3.03 Syge og hjemmeundervisning 
Budgettet skal dække undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af 
hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den 
institution eller sygehus, hvor de opholder sig – jf. folkeskoleloven § 23. 

Regnskabet viser et merforbrug på 71 t.kr. Det skyldes at der har været større udgifter til end forventet til 
børn, der har været indlagt på sygehus eller børnepsykiatri. 

3.05 Skolefritidsordninger 
Skolefritidsordninger er pasning for skolesøgende børn, typisk 6-14 årige. Tildelingsmodellen på området 
indebærer, at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet beregnes efter. Hvis der bliver over- eller 
underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 12 måneder, bliver budgetterne regule-
ret over ØD-rammen.  

Regnskabet viser en mindreindtægt/ mindreforbrug på 2,3 mio.kr. Det skyldes merindtægt af forældrebe-
taling, samt mindreudgifter til fripladser samt søskendetilskud på i alt 1,9 mio.kr. En del af merindtægten 
vedrører juniorklubberne/SFO2, og skal derfor ses i sammenhæng med det store merforbrug på funktion 
3.76 Ungdomsskolevirksomhed, hvor juniorklubberne var konteret indtil 1.april 2015. 

Støttepersonale i SFO  
Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttekorps, 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, SFO og Klub med henblik på at yde en tidlig inkluderende ind-
sats.  

X-Gruppe 
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 
osv.). 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. helårsbarn. Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og Uglegårdsskolen i forbindelse 
med skoleårets planlægning. 

SFOerne 
SFOerne er placeret i forbindelse med de 3 skoler.  

Pr. 1. april 2015 blev der foretaget en organisatorisk ændring af juniorklubberne, således at de flyttede 
fra ungdomsskolen til de tre skoler. Samtidig blev juniorklubberne ændret til SFO2 under folkeskoleloven.  

Årspladser 

SFO1 Budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 218 201 -17 

Uglegård 417 431 14 

Munkekær 337 342 5 

I alt 972 974 2 
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SFO2 Budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 115 126 11 

Uglegård 130 236 106 

Munkekær 110 151 41 

I alt 355 513 158 

Økonomi 

 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 4.890 5.223 5.305 -82 

Uglegård 9.409 11.098 11.332 -234 

Munkekær 7.503 9.297 8.881 416 

Total (i 1000 kr.) 21.802 25.618 25.518 100 

Havdrup SFO/SFO2 
Der har i 2015 været arbejdet på at nedbringe underskuddet fra 2014. Dette er delvist lykkedes, men ar-
bejdet har været udfordret af, at mange børn har forladt både SFO1 og SFO2 i løbet af efteråret 2015. 
SFO’en går således ud med et mindre underskud, men dette forventes udlignet i løbet af budgetåret 
2016. 

Uglegård SFO/SFO2 
SFO’en og klubben har samlet set afdraget på den gæld der desværre var resultatet af 2014. SFO og 
klub er ikke helt i mål, men det forventes, at gælden er nedbragt i 2016. 

Klubben er kommet rigtigt godt fra start og har spændende tilbud i det daglige, samt oplevelser ude af 
huset. 

Munkekær SFO/SFO2 
Munkekær SFO har et overskud i 2015 som skyldes påholdenhed i forhold til ansættelser, og at der spa-
res midler til udskiftning af bus. Skolereformen, den forhøjede forældrebetaling på en SFO1 plads samt 
stor usikkerhed i at få SFO2 i gang på skolen, har gjort at der har været en usikker økonomi i forhold til 
rygsækstildelingen.  

Den nuværende bus er gammel og står over for større reparationer og skal udskiftes på et tidspunkt. 
SFO’en vil gerne kunne købe en ny brugt bus for opsparede midler, bl.a. som et ekstra ”rum” til aprilbør-
nene, når de skal være på skolen, hvor der er undervisning. 

3.06 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, svømmekørsel, 
kørsel til specialsvømning, samt betaling fra andre kommuner.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 314 t.kr. Det skyldes at der ikke har været det samme behov for 
kørsel til svømmeundervisning som budgetlagt. 

3.08 Kommunale specialskoler/-klasse   
Kontoområdet omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på specialskole i andre 
kommuner eller i et regionalt tilbud, herunder fritidstilbud. 

Note Oprindeligt  
budget 

Korrigeret  
budget Regnskab Afvigelse 

Specialskoler  8.289 9.281 9.927 -646 

SFO i tilknytning til specialskoler 3.678 2.676 1.441 1.235 

X specialklasser på Uglegårdskolen 6.274 6.274 6.746 -472 

Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 4.724 4.698 4.670 28 

Andre udgifter -98 -98 -21 -77 

Total (i 1.000 kr.) 22.866 22.831 23.012 -181 
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Det ses af ovenforstående tabel at det oprindelige budget på området er blevet korrigeret fra 23,4 mio. 
kr. til 21,7 mio. kr. Der er tale om budgetmæssig tilpasning i forhold til faktisk elevtal og aktivitet. 

Elevtal 

Opgjort pr. 1.1.2015 Skoleår 2013-14 2014-15 2015-16 I alt årspladser i 
2015 

Specialskoler 
Budget 19 26 27 30,3 

Regnskab 28 25 32 29,9 

SFO i tilknytning til specialskoler 
Budget 27 22 27 26,6 

Regnskab 18 21 19 26,7 

X klasser i alt 
Budget 21 23 26 26,5 

Regnskab 24 26 26 26,5 

X elever fra andre kommuner 
Budget 1 2 5 3 

Regnskab 1 2 5 3 

Undervisning i forbindelse med 
dagbehandlingstilbud 

Budget 36 20 25 19,5 

Regnskab 32 24 26 19,7 

 

Vedr. X elever: 8 af eleverne går i 10.A, som er en særlig klasse for elever med diagnoser indenfor au-
tisme spektret (3 elever fra Solrød og 5 elever fra andre kommuner). 

Som det ses af elevtalstabellen ovenfor rækker kalenderåret over 2 skoleår. Udgiften for de enkelte ka-
lenderår ses i tabellen nedefor. 

Nettoudgifter til kommunale specialskoler/-klasser 

Regnskabsår 2013 2014 2015 

Nettoudgifter (i 1.000 kr.) 20.885 22.353 23.012 

3.09 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.  

Som led i folkeskolereformen og ”Aftale om kommunernes økonomi for 2014” er der afsat 1 mia. kr. til 
kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene 2014-2020. Den kommu-
nale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i 
det senest opgjorte skoleår. I 2014 var Solrød Kommunes andel 299 t.kr. og i 2015 var det 587 t.kr.  

Af de 886 t.kr. for de første to år er der brugt 82 t.kr. De resterende midler overføres til 2016. 

Udover de statslige midler har kommunen brugt midler fra lockoutpuljen og kompetenceudviklingspuljen.  

3.10 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. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i ka-
lenderåret før bidragsåret er under 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på friskoler 
og private grundskoler.  

Budgettet er beregnet ud fra følgende forudsætninger: 

Takst (kr. pr. elev) Budget Regnskab 

Fritidstilbud 11.249 11.132 

Undervisning 34.174 34.017 
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Derudover tildeles de privatskoler, der ligger i Solrød Kommune et driftstilskud til SFO på 1.155 kr. pr. 
barn med bopæl i Solrød Kommune. Tilskuddet er ikke lovpligtigt, og det bortfalder fra budget 2016. 

I budgetberegningen er antallet af elever anslået ud fra elevtallet i skoleåret 2013-14, fremskrevet i over-
ensstemmelse med elevtalsprognosen. Budgettet blev korrigeret ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2015. 

Antal elever Undervisning Fritidstilbud 

Budget 514 209 

Regnskab 508 173 

3.12 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 
2013-14, fremskrevet i overensstemmelse med elevtalsprognosen.  

I budget 2015 blev taksten sat til 35.776 kr. pr. elev og der blev budgetteret med bidrag for 103 elever. 
Det faktiske antal elever blev 99 og taksten 35.405 kr. Budgettet blev korrigeret ved budgetopfølgningen 
pr. 30.9.2015. 

Det ydes et bidrag på 30.000 kr. til nedbringelse af forældrebetalingen på efterskole. Ordningen gælder 
for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til special-
klasse på 10. klassetrin.  

Der er et mindreforbrug på 104 t.kr. på grund af færre elever på efterskoler. 

3.14 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 op til 29 år i kommunen kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling. Udgiften beregnes ud 
fra kommunens befolkningstal og elevtal.  

Solrød Kommunes udgift i 2015 blev 3.014 t.kr. 

3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen  
Budgettet på området er en bevilling til Sproggruppen, der har været placeret på Jersie skole indtil juli 
2015. Herefter er gruppen flyttet til Skovhuset i Havdrup. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 21 t.kr. 

3.44 Produktionsskoler 
På området er der i 2015 afsat ressourcer til, at enkelte folkeskoleelever kan indskrives i kortere perio-
der. Budgettet i 2015 er på 203 t.kr. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 167 t.kr. Det skyldes, at der ikke har været så stort et behov for 
denne aktivitet som forventet. 

3.76 Ungdomsskolevirksomhed 
Området omfatter den almene ungdomsskole, inkl. sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af 
skoletrætte unge. Indtil 31.marts 2015 blev juniorklubberne også konteret på denne funktion. Siden er ju-
niorklubberne organisatorisk flyttet til skolerne, hvor de hører under folkeskoleloven, og omdannet til 
SFO2. 
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Note  Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

A Støttepersonale i Juniorklub 447 447 447 0 

B 
Forældrebetaling, fripladser, mellemkommunale 
betalinger 

-2.051 -2.333 -329 -2.004 

C Ungdomsskolen og erhvervsklasser 3.295 3.175 2.826 351 

D Centralt administrerede områder 1.681 1.653 1.581 74 

E De Fælles klubber 5.520 3.139 3.012 126 

Total (i 1.000 kr.) 8.889 6.081 7.534 -1.453 

A. Støttepersonale i juniorklubber  
Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med særlige behov.  

Regnskabet viser at forbruget svarer til budgettet. 

B. Forældrebetaling, fripladser, mellemkommunale betalinger 
Der er stort merforbrug på forældrebetaling og fripladser på 2,0 mio.kr., som primært skyldes at budget-
tet er flyttet til funktion 3.05 Skolefritidsordninger. 

C. Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 
Budgettet fordeler sig på den almene ungdomsskole, inklusiv sekretariatsbistand og budget til 2 er-
hvervsklasser på Solrød gl. Skole. 

Erhvervsklasserne er et tilbud om uddannelsesforberedelse målrettet skoletrætte unge. Klasserne, der er 
normeret til 24 elever, optager elever fra Stevns, Køge, Greve og Solrød kommuner. Solrød ungdoms-
skole er pædagogisk ansvarlig for tilbuddet, som er oprettet i samarbejde med UUV-Køge bugt.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 351 t.kr. Det skyldes bl.a. at indtægterne i erhvervsklasserne er 
større end budgetteret, da de ledige pladser, på grund af lille efterspørgsel fra elever fra Solrød Kommu-
ne, er solgt til elever fra andre kommuner. Desuden har der i en periode været en mindreudgift til løn på 
grund af en vakant sekretærstilling. 

D. Centralt administrerede områder 
Omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, festtilskud, rengøring, vinduespolering, forsikringer, 
arbejdsskader mm., samt årspladspuljen. 

Der er et mindreforbrug på 74 t.kr. 

E. De fælles klubber 
Fra april 2015 overgik juniorklubberne til de tre folkeskoler som SFO2 under folkeskoleloven, og derfor er 
de blevet flyttet til funktion 3.05 Skolefritidsordninger. Tilbage er der de to ungdomsklubber i klubregi - 

Havdrup Ungdomsklub  
Ungdomsklubben har åben mandag til torsdag om aftenen. Der er afsat økonomiske midler til 80 pladser 
i Havdrup. 

Klub 2680 
Klub 2680 har åben fra kl. 14.30 – 22 ugens første 4 dage og fredag fra kl. 14-17. Der er ca. 130 brugere 
af ungdomsklub 2680. 

Regnskabet for klubberne viser et mindreforbrug på 175 t.kr., og det skyldes at overførslen fra 2014 ikke 
er blevet brugt. 

3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 
På området konteres udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov 
om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.  

Regnskabet viser et resultat, der svarer til budgettet. 
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5.18 Åbne pædagogiske tilbud 
Budgetområdet omfatter to aktiviteter, hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under ung-
domsskolen. 

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 samt bliver involveret i misbrug. SSP tilby-
der forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og sundheds-
plejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt forældre.  

Ungebasen er bemandet med to 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. Der er plads til 10 unge i projektet, og i perioder hvor der ikke er fyldt 
op, skal medarbejderne dække andre mentoropgaver efter aftale med Job og Socialcenteret. 

For at sikre en rettidig økonomisk styring afholdes to årlige budgetopfølgningsmøder mellem Job- og So-
cial Centeret og Ungdomsskolen. På møderne gøres status over Ungebasens leverede ydelser og Ung-
domsskolen orienteres om Job- og Social Centerets forventninger til kommende opgavebestillinger.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 119 t.kr. Det skyldes bl.a. at en vakant 20 timers SSP-stilling ikke 
blev besat, da den indgik som forslag til handlekataloget for 2016-19. 

Regnskabs- og aktivitetstal 

Udvikling – elevtal   

Skoleår 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16* 

Elevtal børnehaveklasser      299 253 241 268 283 

Elevtal 1.- 9. klasse 2.261 2.272 2.221 2.179 2.177 

Elevtal børnehaveklasse - 9. klasse. inkl. spe-
cialklasser 

2.667 2.601 2.520 2.534 2.546 

Elevtal 10.klasse 208 207 206 200 208 

Elevtal – specialskoler 55 55 60 52 51 

Elevtal – privatskoler 430 447 506 508 512 

Elevtal – efterskoler 83 101 98 96 99 

Elever fra andre kommuner 0. – 9. kl. 48 42 45 50 62 

Elever fra andre kommuner 10. klasse 108 122 117 121 130 

Solrød-elever i andre kommuners skoler 0.kl – 
9.kl. 

40 29 47 49 56 

Solrød-elever i andre kommuners skoler 10. 
klasse 

6 2 3 1 5 

Solrød elever - netto 3.333 3.278 3.278 3.269 3.285 

* pr. september 2015 

Skoler  
Solrød kommune har 3 folkeskoler og en 10.-klasse med følgende elevtal: 

  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16* 

Havdrup skole 519 524 507 535 545 

Jersie skole 371 0 0 0 0 

Uglegårdsskolen 911 1.216 1.181 1.130 1.124 

Munkekærskolen 866 861 832 869 877 

10. klasse 208 207 206 200 208 

I alt 2.875 2.808 2.726 2.734 2.754 

Elevtal pr. 1.september. Elevtallet er opgjort for 0.-10. kl. og specialklasser  
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År 2012 2013 2014 2015 

Solrød elever – sammenvejet i året 3.310 3.278 3.274 3.276 

Antal 6-16 årige børn pr. 1. januar året 3.452 3.398 3.391 3.404 

Andel elever/ 6-16-årige børn (i pct.) 95,9 96,5 96,6 96,2 

Den almene ungdomsskole 
I den almene ungdomsskole er følgende statistikker opgjort for de enkelte skoleår:  

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

CPR-elever 656 712 689 671 528 408 

Holdelever 1.273 1.610 1.508 1.463 1.002 768 

 

Ungdomsskolens elevtal opgøres efter skoleårets afslutning, da nye elever stadig kan indskrives til korte-
re forløb i forårssæsonen, til eksempelvis førstehjælpskurser og knallertkørekort m.m. 
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Beskrivelse af området 
Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til borgerne samt udbetaling af sociale ydelser 
inden for områderne. Indsatserne er samlet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR): 

• Pædagogisk psykologisk rådgivning 

• Specialundervisning (se politikområde 9) 

• Støttetimer til handicappede børn 

• Kontanthjælp – ved forsørgelse af handicappede børn 

• Forebyggende foranstaltninger 

• Døgnanbringelser 

• Væksthuset – 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 

Årets resultat 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, 
og et merforbrug på 9,1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korri-
geret budget er samlet på 6,9 mio.kr., som skyldes tillægsbevillinger givet ved årets budgetopfølgninger 
samt diverse omplaceringer. 
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Årets gang 

Det specialiserede børne- og ungeområde har i 2015 været under et vist udgiftspres, jf. grafikken oven-
for. På området føres en nøje registrant- og dispositionsbogføring, som viser årsagerne hertil. 

De væsentligste år er: 

• Døgninstitutioner: Udgifterne hertil er steget med 1,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Den væsentligste år-
sag hertil er stigningen på døgninstitutioner for børn og unge med varig nedsat funktion (handicap), 
hvor udgiftsstigningen fra 2012 til 2015 har været på 6,5 mio. kr. Der er tale om relativt få (ca.10 års-
elever) men dyre sager. 

• Plejefamilier og opholdssteder: Udgifterne hertil er steget med 3,9 mio. kr. fra 2014 til 2015. Udgifter-
ne på området afhænger af antal anbringelsessager og deres kompleksitet, hvorfor udgiftsniveauet 
er meget svingende. Udgiftsniveauet i 2015 er ca. på niveau med niveauet i 2013. 

• Der er modtaget regning fra anden kommune på 0,8 mio. kr., som vedrører udgifter 2012. 

Desuden har der på nogle konto-områder været et udgiftspres af mindre omfang. 

Familieafsnittet 
Underretninger efter serviceloven håndteres inden for 24 timer, bl.a. via et samarbejde med den sociale 
døgnvagt i Greve.  

Handleguiden og beredskabsplanen blev tilrettet og godkendt i Familie- og uddannelsesudvalget i foråret 
2014. Der har været etableret samarbejde med SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved vold og 
Seksuelle Overgreb mod børn), hvor der i efteråret 2015 har været afholdt informationsmøder for perso-
nale i skoler, daginstitutioner, dagpleje og BUR om Solrød Kommunes handleguide og beredskabsplan. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har særlig fokus på den ændrede rolle- og opgavefordeling, 
der præger området. Det betyder, at PPRs rolle i stadig stigende grad bliver at facilitere en inkluderende 
tilgang, og opgaverne i stigende grad bliver at være ressourcepersoner i inklusionsarbejdet. 

Via PPR visteres til specialklasser og specialskoler. Det er et fokuspunkt at undgå eksklusion, hvor det er 
muligt. Der er fokus på inkluderende og/eller understøttende indsatser samt metoder og evidensbasere-
de programmer. 

Væksthuset 
Væksthuset er et kompetencehus, der tilbyder tidligt forebyggende indsatser til kommunens daginstituti-
oner og skoler. Væksthuset danner rammen om en række forskellige forebyggende aktiviteter og tilbud. 
Disse aktiviteter og tilbud skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling, positiv forandring og trivsel for 
barnet i familien, skolen og daginstitutionen.  

Støttepædagogkorpset er en del af Væksthusets aktiviteter. 

Væksthuset har fokus på at skabe imødekommende, resultatorienterede og anerkendende samarbejds-
miljøer i og omkring vores forskellige tilbud. Væksthuset arbejder med en anerkendende og værdsæt-
tende tilgang, og mener, at det bedste udgangspunkt for udvikling for børn, unge, lærere, pædagoger og 
forældre er deres bedste praksis og deres ambitioner og ønsker for en positiv fremtid. Væksthuset er en 
central spiller i inklusionsarbejdet i Solrød, dette med særligt fokus på implementering af tanke- og ad-
færdsændrende indsatser i praksis.  

Som eksempler på tilbud og aktiviteter kan nævnes: 

Lille Birk: Et basisgruppetilbud, der fysisk er placeret i et lokale i Børnehaven Birkebo. Der er tale om en 
skærmet gruppe på ca. 6 børn. 

Sprog-gruppen: Et intensivt og struktureret tilbud for børnehavebørn med behov for særlig undervisning 
og sprogstimulering. 

Mini-gruppen: Særligt tilrettelagte forløb for småbørn med vanskeligheder af forskellig art. Der er indrettet 
særligt grupperum i Væksthuset. 

Familieklasse: Særligt tilrettelagt skoleforløb med inddragelse af forældre. Der er indrettet særligt under-
visningslokale i Væksthuset. 

Mobil Indskoling: Særligt tilrettelagt forløb i samarbejde med skolen / børnehaveklassen. Forløbet aftales 
konkret og efter behov i forhold til at understøtte en god skolestart. 
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Sundhedstjenesten 
Sundhedstjenesten indgår tværfagligt i de forebyggende, specialiserede løsninger på børne- og ungeom-
rådet. Sundhedstjenestens aktiviteter er nærmere beskrevet under politikområde 11. 

Aktivitetstal 

Antal årspersoner  

Foranstaltning 2012 2013 2014 2015 

Plejefamilier 10,2 11,5 13,3 13,1 

Opholdssteder 24,7 13,8 10,3 13,7 

Aflastningsordninger  22,3 29,8 32,1 43,4 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 18,3 12,4 11,5 13,7 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 7,3 10,2 11,0 9,6 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

Regnskabstal  

Foranstaltning 2012 2013 2014 2015 

Plejefamilier 2.924 4.621 3.619 4.770 

Opholdssteder 15.531 9.658 7.803 10.656 

Aflastningsordninger  3.135 6.745 6.706 7.094 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 1.955 1.815 1.987 3.363 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 7.518 9.804 12.930 14.134 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

 

Mål 
Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Hjælpe børn og unge til den 
bedst mulige udvikling ud 
fra deres egne forudsætnin-
ger. 
 

Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er 
afpasset det enkelte barns/den unges forud-
sætninger. 

BUR: har fokus på gruppetilbud. 
Målet er opfyldt. 
 
PPR og Væksthuset: deltager ak-
tivt i implementeringen af LP på 
småbørnsområdet. Målet er op-
fyldt. 
 
PPR: fokuserer indsatsen for 
børns udviklingsmuligheder i spe-
cialtilbud for både lærere, pæda-
goger og forældre. Målet er op-
fyldt. 
 
Væksthuset: udarbejder en hand-
leplan målrettet det enkelte støt-
tebarns institution/skole. Målet er 
opfyldt. 
 

Medvirke til at skabe sam-
menhæng og kontinuitet i 
indsatsen over for børn, un-
ge og familier. 
 

Støtte til det enkelte barn/den unge skal koor-
dineres på tværs af henholdsvis skole, dag- el-
ler fritidstilbud og hjemmet. 
 
Medvirke til, at sårbare og udsatte børn og un-
ges overgang fra en institution til en anden 
sker i en sammenhæng.  
 
Sikre koordinering af den tidlige, forebyggende 
indsats. 
 

PPR: aftalestyrede indsatser over 
for skole, dag- eller fritidstilbud og 
hjemmet. Målet er delvist opfyldt. 
 
Væksthuset: implementering af 
’klar, parat, skolestart’. Målet er 
opfyldt. 
 
BUR: har fokus på det tværfaglige 
samarbejde, bl.a. gennem et 
tværfagligt koordineringsteam for 
skoleområdet. Målet er delvist op-
fyldt. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Styrke forældre og andre 
betydningsfulde voksne i 
deres opgaver over for børn 
og unge med særlige be-
hov. 
 

Tilbyde relevant rådgivning til familier med 
børn og unge, der har særlige behov. Rådgiv-
ningen skal bygge på en respekt for forældre-
nes ansvar for barnet/den uge. Børns oplevel-
ser af og reaktioner på familien skal tages al-
vorligt – 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. 
 

PPR: etablering af forældrekurser 
for børn, der går i specialklasser 
med fokus på forældreindsatsen 
over for barnets skolefaglige ud-
vikling. Målet er ikke opfyldt, bliver 
videreført til næste år. 
 
BUR: har fokus på den konsultati-
ve praksis. Målet er opfyldt. 
 
PPR: gennemfører undervisnings-
forløb for lærere og pædagoger 
efter diagnosticering fra Børne-
psykiatrien. Målet er opfyldt. 
 
Familieafsnittet: udvikler tilbuddet 
om konsultativ socialrådgivning 
på skolerne. Målet er delvist op-
fyldt, bliver videreført i 2016. 
 
Væksthuset: igangsætter proces-
ser, der styrker mentaliseringsev-
nen hos forældre, lærere, pæda-
goger og barnet, således at bar-
net oplever legale deltagelsesmu-
ligheder i konteksten. Målet er 
delvist opfyldt. Det konsultative 
skoleteam har gennemført en 
mentaliseringsbaseret uddannel-
se ved Center for mentalisering. 
 

Medvirke til udvikling af lo-
kale netværk og rammer, 
der tilgodeser børn og unge 
med særlige behov.  
 

Medvirke til: 
• At danne netværk for forældre eller familier 
med samme type vanskeligheder. 
• At danne netværk for professionelle, der ar-
bejder med børn og unge, der har samme type 
vanskeligheder. 
• At danne netværk for forældre og professio-
nelle om det enkelte barn/den unge. 
• At sikre hensigtsmæssige pædagogiske og 
fysiske rammer for sårbare og udsatte børn og 
unge. 
 

BUR: der er fokus på udvikling af 
eksisterende gruppetilbud, bl.a. 
gennem forældrekurser for speci-
alklassebørn og skolekoordine-
ringsteamet. Målet er delvist op-
fyldt. 
 
PPR og Væksthuset: tilbyder ’Ear-
ly Bird’-kurser til udvalgte forældre 
med børn, der har fået diagnosen 
Infantil Autisme. Målet er ikke op-
fyldt, bliver videreført i 2016. 
 
Familieafsnittet: Udvikling af 
gruppetilbud målrettet børn i dår-
lig trivsel. Målet er opfyldt. 
 
Familieafsnittet: Udvikling af de 
fysiske rammer til afholdelse af 
børnesamtaler. Målet er ikke op-
fyldt. 
 
PPR: Fokus på de eksternt an-
bragte børns pædagogiske og fy-
siske rammer. Målet er opfyldt. 
 
Væksthuset: Implementering af 
Sproggruppen i nye, fysiske ram-
mer. Målet er opfyldt. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.   

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.378 5.699 6.279 -579 

3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 229 229 110 119 

3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 647 197 88 109 

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  
(udenfor servicerammen) 

-3.267 -3.617 -3.998 381 

5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.844 1.614 1.827 -214 

5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 15.524 16.072 16.696 -624 

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 18.240 22.953 23.967 -1.014 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 9.306 14.116 14.135 -20 

5.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 777 927 705 222 

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 64 -64 

5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 0 0 19 -19 

6.50 Administrationsbygninger 112 137 155 -18 

6.58 Det specialiserede børneområde 9.359 9.478 9.712 -235 

I alt (i 1.000 kr.) 58.147 67.804 69.760 -1.956 

 

Året har resulteret i et merforbrug på 1,96 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet skyldes 
hovedsageligt øgede udgifter på forebyggende foranstaltninger samt plejefamilier og opholdssteder, og 
på PPR. 

Bemærkninger til regnskabet 

3.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
PPR’s virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 
både skolebørn og småbørn. Iværksættelse af specialundervisning og specialpædagogisk bistand sker 
på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger 
og forældre er en integreret del af PPRs opgaver.  

PPRs formål er beskrevet i Solrød Kommunes børnepolitik. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 
(23) år.  

Regnskabet viser et merforbrug på 579 t. kr. Det skyldes udgifter til vikardækning, langtidssygdom samt 
barsel og udgifter i forbindelse med konvertering af data fra fagsystemet Win-PPR til SBSYS m.m.. 

3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
I forbindelse med Rammeaftalen skal kommunalbestyrelsen og regionsråd sikre indbyrdes koordinering 
regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker 
bl.a. udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder 
på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.  

Kommunens udgifter til området er konkret betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, 
som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af 
Solrød Kommune. Betalingen sker på baggrund af indbyggertal. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 119 t. kr. 
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3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
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. 

Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertal. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 109 t. kr. 

5.07 Central refusionsordning (udenfor Servicerammen) 
Beløbsgrænserne gælder for udgifter til børn og unge under 18 år, eller anbragt i efterværn. 

Indtægter fra den centrale refusionsordning  
Staten yder statsrefusion således: 

25 % af sagsudgifter mellem 740.000 kr. og 1.489.999 kr. 

50 % af sagsudgifter over 1.490.000 kr. 

Funktion Budgetlagt 
antal sager 

Oprindeligt 
budget 

Tillægs-
bevillinger 

Antal sager 
som udløser 

refusion 
Refusion 

5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -10 0 1 -1 

5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 

19 -669 -100 18 -488 

5.21 Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

5 -992 0 6 -548 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 6 -1.433 -230 13 -2.781 

5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og 
unge 

1 -163 0 0 0 

5.72 Sociale formål grp. 009-016 1 -20 -20 0 0 

Korrektioner     -180 

I alt (i 1.000 kr.) 32 -3.267 -350 38 -3.998 

 

Regnskabet viser en merindtægt på 381 t. kr. Det skyldes øgede udgifter på de forskellige funktioner, 
som ligeledes øger refusionen. 

5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
Der skal være det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud, til børn, der på grund af betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling. Det drejer sig 
om behov 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. 

Regnskabet viser et merforbrug på 214 t. kr. Det skyldes at der i løbet af året er modtaget opkrævning på 
200.t.kr. vedr. en sag fra 2012.  
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5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne væ-
relser, 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, billigste løsning samt fremsætte alternative forslag i visitati-
onsindstillingen. 

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. Be-
talingen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af So-
cialministeriet.   

Der ydes hel eller delvis fritagelse for betaling på grund af økonomi, eller når anbringelsen har et udpræ-
get behandlingsmæssigt sigte. 

Regnskabet viser et merforbrug på 624 t. kr. Det skyldes at der er sket tilgang af to børn i løbet af som-
meren 2015. 

Nedenfor følger to tabeller, den ene viser regnskabstallene af de enkelte områder og den anden viser ak-
tiviteten, og derudover er der en nærmere gennemgang af områderne: 

Regnskabstal, funktion 5.20 

Note Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

A Plejefamilier 3.052 4.667 4.770 -103 

B Netværksplejefamilier 114 63 46 17 

C Opholdssteder 10.790 10.555 10.655 -101 

D Kost- og efterskoler 327 110 246 -136 

E Eget værelse inkl. ungeboliger 1.236 672 921 -249 

F Advokatbistand 5 5 58 -52 

I alt (i 1.000 kr.) 15.524 16.072 16.696 -624 

Aktiviteter (antal årspersoner) 

Note Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab 

A Plejefamilier 12,0 14,3 13,0 

B Netværksplejefamilier 0 0 0 

C Opholdssteder 11,0 14,1 13,7 

D Kost- og efterskoler 2,4 1,3 1,5 

E Eget værelse inkl. ungeboliger 6,0 6,0 7,3 

F Advokatbistand - 3 børn 3 børn 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 

A. Plejefamilier 
Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt af Det sociale Tilsyn i Holbæk. Anbringelse 
i plejefamilie anvendes typisk, når der er tale om mindreårige børn, hvor det forventes, at der er tale om 
længerevarende anbringelse. 

Regnskabet viser et merforbrug på 103 t. kr. Det skyldes, at der er sket tilgang med 1 barn i løbet af 
sommeren 2015. 

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 som her ved 
fuldtidsanbringelse og ved aflastning. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 17 t. kr. Budgettet er korrigeret, idet der ikke har været anbragt 
børn i netværkspleje i 2015. Forbruget på området skyldes fejlkonteringer fra fagsystemet, som er tilret-
tet.  
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C. Opholdssteder 
Anbringelser kan også ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale 
og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Forbruget til opholdssteder skal ses i sammenhæng med brug 
af forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. 

Regnskabet viser et merforbrug på 101 t. kr. Det skyldes tilgang med 1 barn i 2015. 

D. 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.   

Regnskabet viser et merforbrug på 136 t. kr. Det skyldes tilgang med 1 barn i 2015. 

E. 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 tid-
ligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte hjem-
mefra.  

Regnskabet viser et merforbrug på 249 t. kr. I forbindelse med at budgettet blev korrigeret, var der en 
forventning om at to konkrete børn ophørte i tilbuddet, hvilket ikke skete. 

F. 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. Ud-
gifterne til advokatbistand afhænger af antallet af sager forelagt for børn og ungeudvalget, hvor domme-
ren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af ankestyrelsen. 

Regnskabet viser et merforbrug på 52 t. kr. Der har været 3 sager for Børn og Ungeudvalget i 2015. 
Heraf var 2 børn over 12 år berettiget til egen advokatbistand. 

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
Forebyggende foranstaltninger gives til børn/unge og forældre for at undgå anbringelse udenfor hjemmet 
og samtidig opretholde forbindelsen til lokalområdet. 

Budgettet er i 2015 blevet korrigeret fra det oprindelige budget på 18,2 mio. kr. til 22,9 mio.kr. for at til-
passe til faktisk aktivitetsniveau. Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 mio.kr., da aktivitetsniveauet har 
vist sig højere end tidligere vurderet. 

Nedenfor følger to tabeller, den ene viser regnskabstallene for de enkelte områder og den anden viser 
aktiviteten, og derudover er der en nærmere gennemgang af områderne: 
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Regnskabstal, funktion 5.21 

Note Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

A Netværkspulje til folkeskolen 830 826 826 -0 

B Væksthuset 3.369 3.494 3.408 86 

C Konsulentbistand 3.369 2.870 3.233 -363 

D Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1.856 1.998 2.045 -47 

E Aflastningsordninger 3.498 6.533 7.183 -650 

F 
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele 
familien 

3.152 2.479 1.967 513 

G Formidling af praktikophold 5 0 0 0 

H 
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og 
pædagogisk støtte 

19 1.324 1.160 165 

I 
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltnin-
ger/efterskoler 

1.960 3.050 3.364 -314 

J Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 47 287 320 -33 

K Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 136 91 430 -339 

L Døgnophold 0 0 32 -32 

 I alt (i 1.000 kr.) 18.240 22.953 23.967 -1.014 

Aktiviteter 

Note Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret bud-
get Regnskab 

A Netværkspulje til folkeskolen - - - 

B Væksthuset - - - 

C Konsulentbistand 16 børn og unge 16 børn og unge 15 børn og unge 

D 
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet 

- - - 

E Aflastningsordninger 26,1 årspersoner 41,1 årspersoner 43,4 årspersoner 

F 
Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele 
familien 

32,0 årspersoner 26,3 årspersoner 29,3 årspersoner 

G Formidling af praktikophold - - - 

H 
Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk 
og pædagogisk støtte 

11,0 årspersoner 11,0 årspersoner 12,0 årspersoner 

I 
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstalt-
ninger/efterskoler 

8,0 årspersoner 15,0 årspersoner 13,7 årspersoner 

J Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 9,0 årspersoner 9,6 årspersoner 9,0 årspersoner 

K Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 5 børn og unge 5 børn og unge 8 børn og unge 

L Døgnophold 1 barn og ung 1 barn og ung 1 barn og ung 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 

A. Netværkspulje til folkeskolen 
Formålet med Netværkspuljen er, at fastholde flere børn og unge i folkeskolen og nærmiljøet. Det gøres 
ved at sætte ind med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden 
for folkeskolen.  

Budgettet i 2015 var 830 t. kr. Ressourcerne fordeles efter skolernes elevtal og anvendes til at løse soci-
ale inklusionsopgaver. 
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B. Væksthuset       
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. 

Væksthuset har tilbud til småbørn og skolebørn, herunder familiestue, gruppetilbud for børn med særlige 
behov, ressource- og støttepædagog til børn i daginstitutioner, skole, SFO og Klub, familieklasse, kon-
sultativt klassearbejde, det mobile indskolingstilbud samt vækstsamtaler.  

Minigruppen, Lille Birk og støtte- og ressourcepædagoger er finansieret af puljen til støttepædagoger. 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 86 t.kr., som er opnået ved en ledig stilling i en kortere periode. 

C. Konsulentbistand 
Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Bi-
standen anvendes bl.a. i de situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen 
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 eller vejledning til forældre med børn med handicaps mv. 

Regnskabet viser et merforbrug på 363 t.kr. Det skyldes øget aktivitet i forhold til budgettet, både i for-
hold til antal og udgifter på den enkelte sag. Aktivitetstallet er opgjort i antal børn (cpr.-numre) og ikke i 
årsværk, dvs. at antal børn er faldet, mens årsværktallet er steget. Der er tale om aktiviteter der løbende 
justeres i forhold til behov, og som er vanskelige at forudsige. 

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 dis-
se opgaver. Det tilstræbes, at der ikke anvendes eksterne konsulenter udover i de særlige tilfælde, hvor 
opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Regnskabet viser et merforbrug på 47 t.kr. Det skyldes supervision og kurser til internt personale. 

E. Aflastningsordninger 
Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 
kunne tage vare på barnet i hjemmet. Aflastningsordning tilbydes typisk til forældre med handicappede 
børn eller til enlige forsørgere, hvor der ikke er netværk eller andre muligheder for aflastning i privat regi. 
Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje eller på institution.  

Regnskabet viser et merforbrug på 650 t. kr. Det skyldes flere faktorer - området har vist sig at være un-
derbudgetteret og der er kommet en større regning vedr. 2012 som er betalt i 2015. 

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.   

Regnskabet viser et mindreforbrug på 513 t. kr. Det skyldes, at der er ændret i serviceniveauet i tildeling 
af kontaktpersontimer, samt at der er opkrævet for meget udbetalt løn vedrørende tidligere år. 

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 og 
uddannelse. 

Aktuelt modtager ingen unge dette tilbud. 

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. Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver 
kommunen mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 165 t. kr. Det skyldes en forsinkelse i ansættelsen i en vakant stil-
ling 
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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 udgif-
ter 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 vejledning til forældre ved familiepædagog og/eller – psyko-
log. 

Regnskabet viser et merforbrug på 314 t. kr. Det skyldes øget aktivitet i forhold til budgettet, både i for-
hold til antal og udgifter på den enkelte sag. Aktivitetstallet er opgjort i antal børn (cpr.-numre) og ikke i 
årsværk, dvs. at antal børn er faldet, mens årsværktallet er steget. Der er tale om aktiviteter der løbende 
justeres i forhold til behov, og som er vanskelige at forudsige. 

J. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 
Forældre med anbragte børn skal tilbydes en støtteperson. Kommunens tilbud gælder uanset om barnet 
er anbragt med eller uden forældres samtykke.  

Regnskabet viser et merforbrug på 33 t.kr. Det skyldes, at flere forældre har valgt at tage i mod tilbuddet 
om støtteperson end forventet. 

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. 

Regnskabet viser et merforbrug på 339 t. kr. Det skyldes at forbruget har vist sig at være højere end for-
ventet.  

L. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre med-
lemmer af familien 
Døgnophold kan ydes til både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge og andre medlem-
mer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud god-
kendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

Regnskabet viser et merforbrug på 32 t. kr. 

5.23 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. Sagsbehandleren er 
forpligtet til at finde den bedste, billigste løsning samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillin-
gen. 

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. økonomi, eller når anbringelsen har et ud-
præget behandlingsmæssigt sigte. 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne omfattede 5,9 årsværk i 
2015. Ultimo december 2015 er 8 børn og unge indskrevet på denne form for døgninstitution.  

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsproblemer omfattede 3,7 årsværk i 2015. Ul-
timo december 2015 er 7 børn og unge indskrevet på denne form for døgninstitution. 

Regnskabet udviser et merforbrug på 20 t. kr.  

5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
Området vedrører udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede 
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 Socialmini-
steriet efter indstilling fra kommunen. 

Området dækker udgifter til lands-/landsdelsdækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængs-
ling, som led i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning og til unge under 15 år, der opholder 
sig ulovligt i landet.  
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Finansieringsmodellen er delt op i to dele: Dels en objektiv finansiering og dels et faktisk forbrug baseret 
på kommunernes anvendelse af sikrede pladser.  

Den objektive finansiering udgjorde 671 t.kr. 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 222 t.kr. Det skyldes at indskrivningen af en ung kun varede få 
dage i forhold til den forventede periode. 

6.50 Administrationsbygninger 
Budgettet udgør 137 t. kr. og omfatter Børn og Unge Rådgivningens lokaler i den gamle Solrød skole og 
vedrører udgifter til bygningsvedligeholdelse, rengøring og bygningsforsikring. Regnskabet viser et for-
brug på 155 t. kr.  

6.58 Det Specialiserede børneområde 
Området vedrører udgifter og indtægter til administration af det specialiserede børneområde, herunder 
udgifter til administrative medarbejdere. Det samlede budget udgør 9.478 t. kr.  

Område 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget Regnskab Afvigelse 

Administration 8.463 8.143 8.347 -204 

Lægeerklæringer  38 38 27 11 

Udgifter til tilsyn 858 1.297 1.338 -41 

I alt (i 1.000 kr.) 9.359 9.478 9.712 -235 

Administrationen  
Regnskabet viser et merforbrug på 204 t. kr. Det skyldes at forbruget ikke er blevet tilpasset i tilstrække-
lig grad.  

Lægeerklæringer 
Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplys-
ninger til brug for sagsbehandlingen. Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læ-
ger i forbindelse med udgifter til børn- og ungeforanstaltninger. Lægeerklæringerne kan efterfølgende fo-
relægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål. 

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. Pr. 1. januar 2014 er godkendelse af anbringelsessteder og det gene-
relle tilsyn med anbringelsessteder overdraget til Tilsynsenheden i Holbæk Kommune. 

Det specifikke tilsyn m.m. er fortsat i Solrød Kommune hos familieplejekonsulenten. 

Regnskabet viser et merforbrug på 41 t.kr.  

 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

5.72 Sociale formål 5.989 3.277 3.438 -161 

I alt (i 1.000 kr.) 5.989 3.277 3.438 -161 

5.72 Sociale formål 
Området 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. 
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Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget Regnskab Afvigelse 

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-
evne 

2.467 3.017 704 2.312 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 2.879 219 2.629 -2.410 

Hjemmetræning 566 41 104 64 

I alt (i 1.000 kr.) 5.989 3.277 3.438 -161 

Note: I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2015 blev der flyttet 2,0 mio. kr. til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 
Ved en fejl blev ændringen indberettet under merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Derfor ser det reelle 
resultat således ud: 
 

Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-
evne 

2.467 1.017 704 312 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 2.879 2.219 2.629 -410 

Hjemmetræning 566 41 104 64 

I alt (i 1.000 kr.) 5.989 3.277 3.438 -161 

Aktiviteter 

Note Foranstaltning Oprindeligt 
budget 

Korrigeret bud-
get Regnskab 

A 
Merudgifter ved forsørgelse af børn med 
nedsat funktionsevne 

86 børn og unge 99 børn og unge 87 børn og unge 

B Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 32 børn og unge 35 børn og unge 59 børn og unge 

C Hjemmetræning 1 barn og ung 1 barn og ung 1 barn og ung 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 

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 ellers 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, ferie, aflastning i hjemmet.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 312 t.kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige udgift per sag har væ-
ret væsentligt lavere end forventet. 

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.  

Regnskabet viser et merforbrug på 410 t.kr. Det skyldes, at der har været væsentligt flere sager end for-
ventet. 

C. Hjemmetræning 
Forældre kan efter ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne børn og unge med betydeligt og varigt 
nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare 
træningsmetoder. 

Regnskabet viser et merforbrug på 64 t.kr. 
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Beskrivelse af området 
Området består af den kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje. Sundhedstjenestens 
tilbud retter sig mod familier med børn fra 0-18 år og varetager opgaver i barnets/familiens hjem, i dagin-
stitutioner, i skoler og i lokalsamfundet. 

De almindelige forebyggende tandundersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tand-
læger. Tandplejen foretager i samarbejde med tandlægekonsulent tilsyn af skoleelever med henblik på 
bevilling af tandregulering.  Tandregulering foretages af privatpraktiserende specialtandlæger. 

Tandplejeren foretager profylaktisk arbejde (det vil sige forebyggende arbejde) ved at der tilbydes under-
visning på familieforberedelseshold afholdt af sundhedsplejen. 

Årets resultat 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 252 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og 
et merforbrug på 520 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret 
budget på i alt 267 t.kr. skyldes tillægsbevillinger samt omplaceringer. 

Årets gang 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen har haft fokus på at opstarte samt udføre indsatserne under kommunens ny sundheds-
strategi, samtidig med at sikre driften i forhold til den stadig øgede opgavetyngde ved de komplekse 
småbørnsfamilier herunder flygtningefamilier. Flygtningefamilierne kræver øgede ressourcer, blandt an-
det i forhold til tolkebesøg samt anden organisering. 

Der har også været ydet en stor indsats i forhold til at starte familieforberedelseskurser, der kan tilgodese 
det ændrede behov hos småbørnsfamilier. Der har her været stor efterspørgsel og der er startet fem hold 
op.  

Varetagelse af barselsbesøg på lørdage, samt søndage og helligdage fungerer optimalt, og der er sket et 
fald i genindlæggelser af nyfødte.  

I indsatserne under den nye sundhedsstrategi er der taget udgangspunkt i anbefalingerne fra Forebyg-
gelsespakkerne. Fokus er på ændringer af uhensigtsmæssige livstilvaner hos småbørnsfamilier, samt en 
styrket sundhedsindsats generelt for samtlige 3., 6. og 9. klasser med fokus på mental og fysisk sundhed 
ud fra KRAM faktorerne (KRAM: Kost, rygning, alkohol, motion).  

Yderligere er indsatsen over for børn og unge i misbrugsfamilier styrket. 
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Satspuljeprojektet er afsluttet og godkendt af Sundhedsstyrelsen samt revisionen. Resultaterne fra eva-
lueringen er implementeret i den nye indsats under sundhedsstrategien ”Kom og vær med” og omfatter 
stadig gruppeforløb til skoleelever på 6. – 9. klassetrin med et overvægtsproblem, men også med øget 
forældreinddragelse og i et samarbejde med Jump4fun under DGI (www.dgi.dkjump4fun).  

Tandplejen 
Visitationen af skoleelever til tandregulering har i 2015 været på et stabilt niveau, dog med et lille fald i 
antallet af bevillinger. 

Tandpleje sker med en politisk vedtaget servicenorm der angiver et interval på 15 måneder. I 2015 er 
serviceintervallet overholdt i 50,8 pct. af sagerne, hvilket er et lille fald i forhold til året før. 

Tandplejen 2012 2013 2014 2015 

Overholdelse af serviceintervallet, i pct. 69,0 54,7 52,3 50,8 

 

Hovedparten af konsultationer udover de 50,8 % ligger ved 6 måneder. Alle konsultationer sker ud fra en 
tandlægefaglig vurdering. Tandlægerne fremsender skriftlig begrundelse til tandplejen i BUR, når ser-
viceintervallet på 15 måneder ikke holdes. 

Aktivitetstal 

På Sundhedsplejeområdet er der sket en stigning i antallet af nyfødte på 27 pct. fra 2014 til 2015, dvs. 
en stigning fra 167 til 213 fødsler.  

Der er aflagt besøg ud fra servicenormen
1
 hos alle familier. Yderligere er der aflagt besøg hos 32 tilflyt-

tede familier med spædbørn under 1 år. Der er ydet individuel og tilpasset hjælp til 30 flygtningefamilier 
der har ét til flere børn. Derudover er der ydet en ekstra indsats ved ekstra besøg til ca. 50 pct. af de et-
nisk danske familier. 

Sundhedsplejen har tilset alle skoleelever, både på folkeskolerne og de tre privatskoler, ud fra service-
normen

2
, men også ud fra tilbuddet under sundhedsstrategien, hvilket vil sige til alle børnehaveklasser, 

1., 3., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser svarende til i alt 149 almenklasser og 9 specialklasser.  

 
Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål  Målopfyldelse 

At følge op på Solrød Kom-
munes sundhedsstrategi 
2013-2014, herunder at 
sundhedsplejen indgår i be-
stræbelserne på at integrere 
sundhed i alle dele af den 
kommunale virksomhed. 
 

Sundhedsplejen følger op på evalueringen af 
vækstprofilen (måling af alle 2- og 4-årige 
børn) med henblik på at implementere anbefa-
lingerne i forebyggelsespakkerne. 
 

Perspektivering samt udvikling i for-
hold til ny sundhedsstrategi ved im-
plementering af graviditetsbesøg og 
livsstilsbesøg ved barnets 3½ år. 
Målet er opfyldt. 

Sundhedsplejen fortsætter og videreudvikler 
konceptet for sundhedseksperimentariet for 
skoleelever i 6., 7., 8. og 9. klasse. 
 
Fokus vil være på seksuel og mental sundhed 
samt KRAM-faktorerne.  
 
Sundhedsplejen fremmer den tidlige indsats 
over for livsstilssygdomme, herunder fortsætter 
tilbuddet til forældre og deres børn, hvor sko-
lebørn har problemer med overvægt. 
 

Perspektivering i forhold til ny sund-
hedsstrategi ved kompetenceudvik-
ling af ”Det udvidede sundhedsek-
sperimentarium”. Herunder udarbej-
delse af koncept til 3. klasser.  
Målet er opfyldt. 
 
Perspektivering samt udvikling i for-
hold til ny sundhedsstrategi ved ud-
videlse af konceptet ”Mod målet” til 
også at omfatte de yngre skoleele-
ver. Målet er opfyldt med opstart pr. 
1.1.2016. 
 

 

 

 

                                                      

 
1
 Servicenormen er fastsat til 5 hjemmebesøg til børn i alderen 0-1 år. 

2
 Servicenormen til skolebørn indeholder undersøgelser, sundhedssamtaler og/eller sundhedsundervisning, afhængig af klassetrin. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål  Målopfyldelse 

At yde en sundhedsfrem-
mende og forebyggende ind-
sats i spædbørns- og små-
børnsfamilier. 

Med udgangspunkt i familiens/barnets res-
sourcer understøttes og udvikles familiens ev-
ne til selv at mestre udfordringer og vanske-
ligheder forbundet med det at få og have børn. 
 
Sundhedsplejen starter uddannelse for foræl-
dre i Familieiværksætternes regi. 
 

Sundhedsplejen vil fremme den tid-
lige relation og samspillet mellem 
forældre og børn ved opstart af for-
ældrekursus ”Familieforberedelse”. 
Målet er opfyldt med fire hold i 2015. 
 
Herunder kompetenceuddannelse til 
sundhedsplejersker omkring net-
værksskabelse, facilitering samt ud-
vikling af det tværprofessionelle 
samarbejde. Målet er opfyldt. Seks 
medarbejdere har været på uddan-
nelse i 2015. 
 

 Sundhedsplejen tilbyder alle spædbørnsfamili-
er mindst fem besøg i barnets første leveår 
samt et barselsbesøg. 
 
Edinburgh-screening og Marte Meo metoden 
bliver anvendt til familier ved 2 måneders be-
søget. Marte Meo anvendes herudover ved 
problemstillinger som eksempelvis relations-
forstyrrelser eller spiseforstyrrelser. 
 

Sundhedsplejens målsætning er at 
gennemføre besøg hos 100 % af 
familier med nyfødte børn. Målet er 
opfyldt. 
 
Sundhedsplejen vil, under forudsæt-
ning af implementering af ny sund-
hedsstrategi, udbygge tilbuddet om 
screening for efterfødselsdepression 
til også at omfatte fædre ved anven-
delse af Gotlands screening. Målet 
er opfyldt. 
 

At yde en sundhedsfrem-
mende og forebyggende ind-
sats over for skoleelever. 

Skoleelever på udvalgte klassetrin, jf. ser-
vicenormen, tilbydes sundhedssamtaler, un-
dervisning, vejledning samt funktionsundersø-
gelse ved en sundhedsplejerske. 
 

Sundhedsplejen vil opfylde ser-
vicenormen ved at tilse 98 % af 
samtlige skoleelever. Målet er op-
fyldt. 
 
Yderligere vil fokus være på revur-
dering samt videreudvikling af ser-
vicetilbud til skoleelever på samtlige 
klassetrin. Målet er opfyldt. 
 

At styrke og forbedre den 
sundhedsfremmende og fo-
rebyggende indsats over for 
sårbare familier med børn og 
unge med særlige behov i 
forhold til den primære fore-
byggelse. 

Styrke det tidlige relationsarbejde mellem for-
ældre og børn, blandet andet ved at anvende 
Marte Meo metoden.. 

Fokus på samskabelse og kompe-
tenceudvikling af Marte Meo og 
ICDP metoderne mhp. betjening af 
borgerne. Målet er opfyldt. 
 
Kompetenceudvikle en sundheds-
plejerske til Marte Meo terapeut. Må-
let er opfyldt. 
 

At sundhedsplejen medvirker 
ved sundhedsfremmende og 
tværfagligt samarbejde i lo-
kalmiljøet. 

Sundhedsplejen fungerer som konsulenter for 
daginstitutioner, dagpleje og skoler i forhold til 
generel sundhedsfremme og smitsomme syg-
domme. 
 

Fokus på forebyggelse af infektioner 
samt hygiejne henvendt til forældre 
og personale ved konsultativ og in-
formativ kampagne til samtlige insti-
tutioner samt dagplejen. Målet er op-
fyldt. 
 

At forebygge og behandle 
tandstillingsfejl der indebæ-
rer forudsigelige eller eksi-
sterende risici for fysiske 
skader og/eller psykosociale 
belastninger. 

Alle børn tilses af tandplejer og tandregule-
ringskonsulent i løbet af skolegangen. 
 
Alle børn tilses af tandlæge med 15 måneders 
interval, jf. servicenormen. 
 

Gennemføre visitation hos 100 % af 
alle skoleelever på udvalgte klasse-
trin. Målet er opfyldt. 
 
Kompetenceudvikle tandplejer samt 
tandreguleringskonsulent via land-
kursus i ”Ortodonti på patienter med 
særlige behov”. Målet er opfyldt. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.   

Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

4.85 Kommunal tandpleje 7.615 7.096 7.838 -743 

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 316 331 -15 

4.89 Kommunal sundhedstjeneste 3.980 4.451 3.945 505 

I alt (i 1.000 kr.) 11.595 11.862 12.114 -252 

Bemærkninger til regnskabet 

4.85 Kommunal tandpleje 
Tandplejeren giver undervisning til mødregrupper og tilser børn i skoleperioden. Tandreguleringskonsu-
lenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om behand-
ling. 

Udgifter, ØD 
Området omfatter udgifter til løn til tandplejer 30 timer om ugen, honorar til tandlægekonsulent og udgif-
ter til arbejdsskadeforsikring m.m. 

Udgifter, U-ØD: 
Området omfatter udgifter til: 

• Tandpleje (0-18 år), alm. forebyggende undersøgelser og behandlinger 

• Tandregulering 
Tandplejeområdet har i 2015 opfyldt det normale niveau i forhold til visitation af skoleelever til tandregu-
lering. Der er i løbet af året givet 89 bevillinger til tandregulering.  

Regnskabet viser et merforbrug på 743 t.kr. i 2015. Årsagen hertil skal findes i, hvornår betalingerne til 
specialtandlægen afholdes. Der er betalt to regninger i 2015, hvorimod kun én i 2014. En regning ligger 
typisk imellem 500- 700 t.kr. Det forklarer mindreforbruget i 2014 og merforbruget i 2015. Fremadrettet vil 
der sørges for at antallet af regninger passer til kalenderåret. 

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Området vedrører BURs / Sundhedstjenestens indsatser i forbindelse med den politisk vedtagne sund-
hedsstrategi. Regnskabet viser et merforbrug på 15 t.kr.  

4.89 Kommunal sundhedstjeneste  
De ansatte sundhedsplejersker inkl. lederen varetager kontakten til børnene og deres familier fra føds-
len, og indtil de forlader folkeskolen.  

Sundhedsplejen rådgiver og støtter forældrene omkring den tidlige relation for at styrke samspillet mel-
lem barnet og forældrene. I den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn derfor delta-
gelse i forældreforberedelse kurser, grupper for psykisk sårbare mødre samt netværksgrupper, og gene-
rel undervisning i sundhedspædagogiske emner for både forældre og personaler i daginstitutioner m.m. 

Sundhedsplejerskerne foretager de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser af skoleelever, samt 
funktionsundersøgelse og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Der er desuden gennemført sund-
hedspædagogiske aktiviteter omkring livsstilsvaner, mental- og fysisksundhed på 3., 6. og 9. klassetrin 
som følge af kommunens sundhedsstrategi. Og der er gennemført undersøgelse for alle 1. klasser og 
sundhedssamtaler samt sundhedspædagogisk aktivitet for samtlige 5. klasser.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 505 t.kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt at kommunen har 
modtaget midler fra satspuljen, som skal tilbagebetales i 2016 (240 t.kr.), samt mindreforbrug på kørsel, 
IT og personale. 
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Beskrivelse af området 
 
Området omfatter hovedsagligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige sundhedsudgifter, 
genoptræningsområdet samt forebyggelsesindsatsen.  
 
Kommunens tilbud omfatter: 

• Genoptræningscenter 

• Omsorgstandpleje  

• Sundhedsfremme og forebyggelse 

• Hjemmesygepleje 
 
 

Årets resultat 
 

 
 
Regnskabet viser et nettoforbrug på 97,4 mio. kr. Hvilket er en afvigelse fra det korrigerede budget på 
godt 5,5 mio.kr. Der er især mindreforbrug  på områderne medfinansiering af sundhedsvæsenet, 
kommunal genoptræning og sundhedsfremme og forebyggelse. Hvorimod der er merforbrug 
hjemmesygeplejeområdet. 
 
Til det oprindelige budget er der givet tillægsbevillinger på netto 6,1 mio. kr. Det drejer sig primært om 
øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

 
Årets gang 

 
Året har været præget af igangsættelsen af de mange forebyggelse- og sundhedsfremmeindsatser på 
tværs af organisationen, i forlængelse af vedtagelsen af Sundhedsstrategi 2015-18. Året blev indledt 
med en stor fælles temadag om mental sundhed for de ældste klasser i folkeskolen i samarbejde med 
PsykInfo, foranlediget af Solrøds Ungeprofil 2014.  
 
Der er også blevet arbejdet på at gøre forebyggelse- og sundhedsfremmeområdet mere synligt med 
afholdelse af diverse arrangementer, såsom Sundhedsdage med forskellige foredrag og klovneteater, 
Centimetermaraton med Rasmus Klump for de mindste borgere samt deltagelse med en stand på 
Fritid i Solrød, samt ved brug af Facebook og diverse pressemeddelelser om forebyggelsesindsatser.  
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Endvidere har der igen i 2015 været særlig fokus på rygestopforebyggelse blandt unge, som led i 
kommunens deltagelse i satspuljeprojektet om unge og rygning, med afholdelse af flere 
rygeforebyggende events, bl.a. med inddragelse af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. 

 
Genoptræningsområdet har haft fokus på at etablere sig i de nye fysiske rammer i det gamle Posthus, 
samt at håndtere den fortsatte stigning i antal genoptræningsplaner der kommer fra regionen.  

 
Mål 
Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 
 
Med udgangspunkt i regeringens na-
tionale 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 mil-
jø  
Mål 5: Færre skal have et skadeligt 
alkoholforbrug og alkoholdebuten 
skal udskydes blandt unge  
Mål 6: Færre børn skal være over-
vægtige  
Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i 
dagligdagen 
og 
Solrød Kommunes sundhedsstrategi 
2015 - 2018, udarbejdet på baggrund 
af Sundhedsstyrelsens Forebyggel-
sespakkerne og sundhedsprofilen 
2013, iværksættes relevante fore-
byggelses- og sundhedsfremmende 
indsatser 
 

 
At implementere sundhedsstrategiens 
mål for 2015 (som udarbejdes i efter-
året 2014) 

 
Den udarbejdede sundhedsstra-
tegi blev behandlet og politisk 
godkendt i marts 2015. 
 
Der er efterfølgende løbende over 
året udarbejdet handleplaner på 
de iværksatte projekter, nogle dog 
med væsentlige forsinkelser, hvil-
ket har en betydning i form af 
mindreforbrug på de afsatte midler 
for 2015 

 
Implementering af Sundhedsaftale 
version 3.0, og herunder de fælles-
kommunale målsætninger 
Kommunerne skal forebygge uhen-
sigtsmæssige indlæggelser og gen-
indlæggelser.  
Alle kommunerne skal have tilbud til 
kroniske syge.  
Alle kommuner skal implementere en 
fælles kvalitetsmodel for det tværfag-
lige samarbejde om komplekse gen-
optræningsopgaver.  
Alle kommuner skal arbejde med sy-
stematisk ledelsesinformation på 
sundhedsområdet.  
Alle kommuner skal indgå i det tvær-
sektorielle samarbejde med Region 
Sjælland og almen praksis om opti-
mering af indsatsen på psykiatriom-
rådet. 
 

 
I samarbejde med de praktiserende 
læger afdækkes hvilke undersøgel-
sesmuligheder der ligger indenfor 
Solrød kommunes ramme for udførel-
se 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 psyki-
atriområdet. 
 
At følge udviklingen på de komplekse 
genoptræningsforløb i det tværkom-
munale KBH-syd samarbejde. 

 
Der er i regi af KLU udarbejdet 
rammer for den akutte indsats i 
sygeplejen 
 
 
 
 
Der er i 2015 afhold audit på 20 
udvalgte patientforløb, for der-
igennem at fremsøge udviklings-
potentialer i forhold til det sam-
menhængende patientforløb 
 
Den tværsektorielle sygeplejerske 
er, som et led i handlekatalog 
2015 overdraget til JOBS 
 
 

 
Brugen af ny teknologi 
Med henblik på at imødegå de kom-
mende års udfordringer med flere 
ældre og færre hænder til at tage sig 
af dem, skal der ske en udvikling af 
nye innovative servicetilbud og tek-
nologiske løsninger, til gavn for såvel 
borgere som medarbejdere. 

 
Med den ældre og handicappede 
borger i centrum vurderes, afprøves 
og implementeres ny teknologi, der 
kan understøtte borgerens funktions-
evne. 
• At skabe attraktive arbejdspladser, 
ved brug af nye teknologiske løsnin-
ger. 
• At Solrød indgår aktivt i et samar-
bejde med regionens 16 andre kom-

 
Ældreområdet har deltaget i pro-
jekt velfærdsteknologi, som er 
evalueret i regi af Ældrepuljepro-
jekterne 
Solrød Kommune har bidraget i 
projektet ”Apovideo”, som er et 
regionalt projekt der omhandler 
virtuelle udskrivelser af komplekse 
neurologiske borgere, med hen-
blik på at sikre en optimal overle-
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 
muner med henblik på en større ge-
vinst af afprøvningsarbejdet 

vering fra region til kommune. 

 

Kommunen har bidraget med 2 
videokonferencer.Resultaterne fra 
projektet viser, at afholdelse af vi-
deokonference mellem sygehuste-
rapeuter og kommuneterapeuter 
giver en særlig merværdi i forhold 
til borgere/patienter med kom-
plekse genoptræningsbehov. 

 

 
Understøttelse af frivilligindsatsen 
Byrådet ønsker at understøtte bor-
gernes muligheder for at tage ansvar 
for kommunens sociale udfordringer, 
derfor skal der fokuseres på at un-
derstøtte den frivillige indsats. 

 
At fokusere på øget kommunikation 
og information til borgerne om mulig-
hederne for at engagere sig i den fri-
villige sociale indsats i Solrød Kom-
mune. Blandt andet i forbindelse med 
kommunens nye hjemmeside. 
 
 
 
 
At arbejde målrettet med at opmuntre 
til og understøtte udviklingen af nye 
sociale frivillige aktiviteter. Et bredt 
udvalg af aktiviteter giver flere mulig-
heder for borgerne i forhold til at væl-
ge indsats efter interesseområde. 
At tilbyde bedre fysiske rammer for 
det frivillige sociale arbejde ved etab-
lering af nye lokaler til frivillige aktivi-
teter i Aktivitets- og Frivilligcentret. 
Flere lokaler til formålet vil gøre det 
praktisk muligt at etablere flere nye 
frivillige tilbud. 

 
Der er etableret et nyt subsite for 
frivillighed i Solrød i forbindelse 
med Solrød Kommunes nye 
hjemmeside, så informationer om 
det frivillige sociale arbejde bliver 
nemmere tilgængeligt. 
Desuden arbejdes der fortsat med 
en Facebook-løsning og det ar-
bejde fortsætter ind i 2016.  
 
Der er indgået et samarbejde med 
kommunens sundhedsfremmende 
medarbejder om mulighederne for 
inddragelse af frivillige på det 
sundhedsstrategiske område. 
Desuden er der etableret et sam-
arbejde med relevante ledere i 
kommunen i forhold til at identifi-
cere områder, hvor frivillige med 
fordel kan supplere medarbejder-
nes indsats. Der er taget kontakt 
til relevante frivillige foreninger og 
organisationer med henblik på at 
etablere nye relevante aktiviteter. 
 
 
Særligt i forhold til forebyggelsen 
hos de 60+-årige har der været 
fokus på frivillighed, hvor forebyg-
gende medarbejder har været ak-
tivt deltagende. 

 

 
At implementere funktionsgrundlaget 
for Genoptræningscentret 

 
At arbejde målrettet med en effektiv 
drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At undersøge hvordan lokalerne kan 
bruges til andre formål, uden for gen-
optræningscentrets åbningstid.  
 
 
 

 
97,7 % af borgerne henvist med 
en genoptræningsplan starter 
genoptræning inden for 7 hverda-
ge, som er tidsrammen fastsat jf. 
sundhedsaftalen. 
Langt de fleste borgere bliver træ-
net i Genoptræningscentret og 
hvis muligt på hold. 
Opgaver der er tilknyttet rehabili-
teringsafdelingen varetages af få 
terapeuter hvilket har resulteret i 
at der er reduceret væsentligt i 
den tid terapeuterne bruger på ve-
jen. 
Der er udarbejdet retningslinjer for 
udlån af genoptræningscentret. 
Tilbuddet om udlån af genoptræ-
ningscentret har været annonceret 
i lokalavisen. End til videre er der 
kun en frivillig gruppe, der benyt-
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 
 
 
At der løbende sker evaluering med 
henblik på tilpasning af funktions-
grundlaget 

 

ter tilbuddet. 
 
Funktionsgrundlaget er opdateret 

 
At Solrød kommune via de modtagne 
puljemidler sikrer et kvalitetsløft af 
ældreområdet 

 
At evaluere de iværksatte delprojekter 
medio 2015, med henblik på viderefø-
relse af de iværksatte indsatser 

 
Ældreområdet og genoptrænings-
området har deltaget i projekterne 
og dermed også de endelige eva-
lueringer, som vil blive politisk 
fremlagt i 1. kvartal 2016 

 

 
 
Detaljeret regnskab og bemærkninger: 
 
I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Social 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter 

Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

4.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering (udenfor ser-
viceramme) 

71.153 76.425 72.944 3.482 

4.82. Kommunal genoptræning 7.949 8.724 7.882 843 
4.84 Vederlagsfri fysioterapi 2.622 2.622 2.701 -79 
4.85. kommunal tandpleje 66 66 58 8 
4.88. Sundhedsfremme & forebyggelse 1.649 1.352 723 630 
4.90. Andre sundhedsudgifter 1.035 1.035 1.090 -55 
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 10.625 10.894 11.235 -341 
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 410 377 358 19 
6.51. Sekretariat 646 645 459 185 

I alt 96.156 102.142 97.449 4.693 

 
 

Bemærkninger til regnskabet 
 
Serviceudgifter 
 

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. 
 
Regnskabet viser en nettoudgift på lige under 73 mio. kr. Det er et mindreforbrug i forhold til det 
korrigerede budget på 3,5 mio. kr.  
Som det fremgår af tabel 1 er det korrigerede budget 5,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. 
Budgettet er blevet korriget ved årets første budgetopfølgning, med baggrund i det senest afsluttede 
regnskab 2014, hvilket har vist sig at være for meget. 
 
Når man ser på de enkelte områder, er udgiften til stationær somatik faldet med over 2 mio. kr. ift. 
årsregnskab 2014, og tilsvarende er den ambulante somatik faldet med omkring 350.000 kr., hvilket 
man ellers kunne forvente ville stige tilsvarende. Både den stationære og den ambulante psykiatri har 
oplevet et mindre fald på samlet set 250.000 kr. i forhold til 2014. Disse fald i sygehussektoren bliver 
opvejet af en mindre stigning i Praksissektoren, som hører under Sygesikringen.  
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4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter 
Sundhedsloven og træning efter Serviceloven.  
 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 7,9 mio. kr. Det oprindelige budget var 7,9 mio. kr. og det 
korrigerede budget var 8,7 mio. kr. Budgettet er således blevet korriget med 0,8 mio. kr. Heraf er ca. 0,25 
mio. kr. overførte overskud fra tidligere år. Desuden er der givet tillægsbevillinger til et 
digitaliseringsprojekt, til afdækning ved vinduer i de nye træningslokaler, samt til ekstra vikarmidler som 
en midlertidig foranstaltning i forbindelse med sammenlægningen af træning i nye lokaler.  

Endvidere er tilført midler i forhold til den forventede meraktivitet med baggrund i den demografiske 
udvikling.  

 

Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes 
primært tre ting; 

Digitaliseringstiltaget i genoptræningscenteret, omtalt overfor, er blevet forsinket. 

De afsatte ekstra vikarmidler er ikke blevet anvendt, da det faste personale har været mere effektivt end 
forventet.  

Desuden skyldes en del af mindreforbruget færre udgifter til specialiseret genoptræning i regionalt regi, 
fordi opgaven i stigende omfang varetages af kommunens eget genoptræningscenter. 
 
4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 
På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ridefysioterapeut i 
praksissektoren.  
 
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. 
 
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens 
Sundhedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af 
forskellig art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. 
Regnskabet viser en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr.  

 

De 0,3 mio. kr. vedrører projekt ”Løft af det nære sundhedsvæsen”. Midlerne blev reserveret til brug for 
afregning vedrørende implementering af Fælles Medicinkort (FMK), men denne proces er imidlertid 
blevet forsinket. Årsagen er dels forhandlinger med de praktiserende lægers organisation og dels de 
tekniske implementeringsudfordringer med senere opstart end forventet. Solrød Kommune har derfor 
ikke modtaget afregning fra Regionen på de FMK-ydelser, der er leveret fra almen praksis i 2015. Der er 
budget i 2016 til gennemførelse af projektet. 

 

Det resterende mindreforbrug kan henføres implementering af Sundhedsstrategien 2015-18, med flere 
opstarts forsinkelser af diverse indsatser. Herunder to indsatser forankret i sundhedsplejen 
(førskolebesøg af sundhedsplejerske og tilbud til overvægtige børn). Derudover er indsatserne ”projekt 
for småtspisende ældre” og ”sundhedsfremme i fritiden for grupper med særlige behov”, samt ”udvikling 
af samarbejdet med frivillighed og forebyggelsesområdet” blevet forsinkede. Projekterne bliver videreført 
og afholdt i 2016, hvor der også er afsat budget til det. 

 
4.90 Andre sundhedsudgifter 
På området registreres bl.a. sengedagstakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og 
hospiceophold. 
 
5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, herunder køb af tværsektorielle 
psykiatriske sygeplejerskeydelser af Region Sjælland, svarende til en halv stilling.  
Årets regnskab viser et samlet nettoforbrug, der er godt 300 t. kr. større end det korrigerede budget på 
10,9 mio. kr. Det består af et samlet merforbrug i Hjemmesygeplejen på ca. 0,6 mio. kr. – og et 
mindreforbrug på området for den tværsektorielle sygeplejerske.  
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Mindreforbruget vedrørende køb af tværsektorielle psykiatriske sygeplejerskeydelser, skyldes at 
kommunen ikke har modtaget opkrævning fra Region Sjælland tidligt nok til at udgiften er kommet med i 
regnskab 2015.  
Merforbruget i hjemmesygeplejen skyldes i stort omfang sygeplejeprojekter, herunder projektet om det 
Fælles Medicin Kort (FMK også omtalt under sundhedsfremme).  
 
 
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om 
forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 75 år og derover, som ikke modtager personlig eller 
praktisk hjælp. 
 
6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Området omfatter udgifter til Sundhedsfremme- og Forebyggelseskonsulent, samt udgifter til det 
Lægelige- Sociale Kontaktudvalg (KLU) herunder en praksiskonsulent. Der er et mindreforbrug på 185 t. 
kr. i forhold til det korrigerede budget på 645 t. kr. Mindreforbruget skyldes primært at der ikke har været 
så meget mødeaktivitet i løbet af året i KLU, samt at der ikke har været udgifter til en praksiskonsulent 
eller nedsat en arbejdsgruppe -  trods intentioner herom. 
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Beskrivelse af området 
 
Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd 
og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser indenfor områderne: 
 

• Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og pensionister 

• Pension 

• Personlige tillæg 

• Boligstøtte. 

• Begravelseshjælp 

• Befordringsgodtgørelse 

• Boligformidling af husvilde 
 
 

Årets resultat 
 

 
 
Regnskabet viser et nettoresultat på 61,1 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget på 62,4 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger på området for 
1,3 mio. kr.  
 
Årets gang 
 
Områdets største budgetposter vedrører førtidspensioner og personlige tillæg til blandt andet førtidspen-
sionister. Tilkendelsen af førtidspensioner er derfor den aktivitet der har den største betydning for områ-
dets udgifter.  
Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb 
og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at 
anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeren. Det er rehabiliteringsteamet som indstiller til på-
begyndelse af sag om førtidspension.  
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Mål  

 
Der er ikke udarbejdet overordnede politiske mål på området 

 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til 
Social og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende in-
deholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

0.11 Beboelse 456 1.148 969 178 

0.18 Driftssikring af boligbyggeri 50 49 127 -77 

5.99 Øvrige sociale formål 651 518 607 -89 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.430 537 406 131 

6.53 Jobcentre 1.366 1.116 1.378 -262 

Hovedtotal 3.952 3.369 3.511 -143 

 

 
Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

5.67 Personlige tillæg m.v. 1.408 1.409 1.297 112 

5.68 Førtidspension med 50 pct. medfinansiering 4.410 4.315 4.299 16 

5.69 Førtidspension med 65 pct. medfinansiering 7.239 7.335 7.340 -6 

5.70 Førtidspension med 65 pct. medfinansiering 32.720 32.720 31.847 872 

5.72 Sociale formål 676 1.053 910 143 

5.76 Boligydelse til pensionister - medfinansiering 6.035 6.787 7.066 -279 

5.77    Boligsikring - kommunal medfinansiering 4.591 5.391 4.839 551 

Hovedtotal 57.079 59.008 57.598 1.410 

 
 
Bemærkninger til regnskabet 
 

Serviceudgifter 
 
0.11  Beboelse  
Området omfatter en række boliger til flere sociale formål, bl.a. til midlertidig indkvartering af flygtnin-
ge, akut boligløse, værested for socialudsatte, udslusningsbolig for unge og lejede pensionistboliger. I 
2012 have Solrød kommune kapacitet til 18 flygtninge i 2015 er kapaciteten på 67 pladser.  
 
0.18  Driftssikring af boliger 
Kommunen er forpligtet til at betale boligselskabets tab i forbindelse med manglende husleje eller 
istandsættelse 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, og endvidere til at dække udgifter ved lejetab 
og garanti ved fraflytning af flygtninge, jfr. lov om integration af udlændinge i Danmark.  
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5.99  Øvrige sociale formål  
Området vedrører udgifter til tinglysningsudgifter og udgifter til husvilde 
 
6.51 Sekretariat og forvaltninger    
Området dækker primært udgifter til sundhedstjek og lægeerklæringer vedrørende flygtninge, samt flyt-
teudgifter og mindre administrative udgifter vedrørende modtagelse af flygtninge mv.  
 
6.51 Jobcentre 
Området dækker lægeerklæringer vedrørende forskellige ledighedsgrupper. Eksempelvis kontant-
hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.  

 
Overførselsudgifter 
 
5.67  Personlige tillæg  
Personlige tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de øko-
nomiske forhold. De personlige tillæg kan opdeles i 2 kategorier; 
 
Helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil den of-
fentlige sygesikring giver tilskud. 
Størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, indgår i vurderingen. 
 
Udvidet helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil 
den offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Helbredstillægget bevilges efter konkret individuel vurde-
ring i forhold til den nødvendigste, forsvarligste og billigste løsning – sammenholdt med de af kommu-
nen indgåede prisaftaler for briller og tandproteser. 
Størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, indgår i vurderingen. 
 
5.68  Førtidspension med 50 pct. refusion - Gamle regler  
Udgifterne vedrører førtidspensioner, som er tilkendt i perioden den 1. januar 1992 til 1. januar 1999 
for personer under 60 år, samt førtidspensioner for aldersgruppen 60-66 år fra 12. juni 1997. 
Der ydes 50 % statsrefusion. 
 
5.69  Førtidspension med 35 pct. refusion - Gamle regler   
Udgifterne  vedrører førtidspensioner, som er tilkendt  i perioden den 1. januar 1999 til 1. januar 2003.  
Der ydes 35 % statsrefusion. 
 
5.70  Førtidspension med 35 pct. refusion - Nye regler  
Udgifterne vedrører førtidspensioner, som er tilkendt fra 1. januar 2003. Førtidspension tilkendes efter 
arbejdsevnekriteriet og kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er helt udtømt. 
Kommunens betalingsforpligtigelse for de nye førtidspensioner gælder i 6 år uanset om kommunen 
medvirker ved flytningen eller ej.  
Regnskabsresultatet viser en nettoudgift på 31,8 mio. kr. Hvilket er et mindreforbrug i forhold til det 
korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes at administrationen i efteråret er blevet opmærk-
somme på, at der i mange tilfælde er blevet afkrævet betaling for førtidspensionister bosat i andre 
kommuner, hvor Solrød kommune havde ret til mellemkommunal refusion. 
Der er i disse sager indhentet betaling fra andre kommuner 3 år tilbage.  
Der ydes 35 % statsrefusion. 
 
5.72  Sociale formål  
Området vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt udgifterne til 
dækning af merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social ser-
vice.  
 
5.76  Boligydelser til pensionister  
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger og beregnes som udgangspunkt af den leje, der be-
tales for boligen, samt størrelsen af boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales ud over 
lejen, såsom varme- eller antennebidrag. Det samme gælder for andelsboliger, dog med undtagelse af 
udgiften til fællesudgifter, der indgår i beregningen.  

 
5.77  Boligsikring 
Boligsikring udbetales til lejere af boliger, der ikke er folkepensionister. 
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Aktivitetstal 
 
Antal førtidspensionister 
 

 
Kilde: Jobindeks 

 

Figuren viser et stort fald i antal førtidspensionister over de senere år. Det er blandt andet en konse-
kvens af, at de senere års reformer har haft fokus på, at fastholde borgere med udfordringer i forhold til 
arbejdsmarkedet, fremfor at give dem en passiv forsørgelse. Med flexjob og førtidspensionsreformen fra 
2013 var formålet, at flest mulige skal blive i stand til at forsørge sig selv, og som følge heraf begrænse 
antal tilkendelser af førtidspension. 
 
Boligstøtte 
 

Antal pr. 1. januar 2011 2012 2013 2014 2015 

Boligydelse   687 674 664 670 684 

Boligsikring   399 411 447 423 449 

Kilde: Fagsystem 
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Beskrivelse af området 
 
Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager bo-
tilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Hjemmevejleder-
ordning, Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap, Støttekontaktperson og Alko-
hol-/misbrugsbehandling.  
 

Årets resultat 
 

 

 
Driftsudgifterne på området er vokset i de senere år. Alene fra 2014 til 2015, er de vokset fra 83,7 mio. 
kr. til de 86 mio. kr. Det fremgår også af forskellen mellem det korrigerede budget og det oprindelige 
budget, at området er blevet tilført bevillinger for ca. 3 mio. kr. ved budgetopfølgninger i 2015. En stor del 
af disse bevillinger vedrører udgifter til det særligt tilrettelagte uddannelsesforløb STU, som er et tilbud i 
kraftig vækst. Et andet tilbud i kraftig vækst er forsorgshjem og krisecentre, hvor der også har været be-
hov for at give tillægsbevillinger i 2015.  

Nye borgere med behov for specialiserede tilbud er som regel ukendte, eller det er ukendt hvilke res-
sourcer eventuelle tilbud kræver.  Dog er administrationen på det specialiserede voksenområde bekendt 
med de udfordrede borgere der kommer fra kommunens Børn og Ungerådgivning  

 
Årets gang  
 
På grund af de udfordringer der er omtalt ovenfor med voksende udgiftspres, har administrationen 
igangsat flere initiativer i løbet af efteråret 2013 og i 2014, som er videreført i 2015. Det drejer sig blandt 
andet om: 

• Øget opfølgning og kvalificering af eksisterende styringsredskaber samt tæt månedligt økono-
misk ledelsestilsyn. 

• Ledergruppen i Job- og Socialcenteret fungerer som visitationsteam for alle døgnophold inkl. for-
længelser og re-visitation på botilbud og misbrugsområdet. 

• Øget fokus på samarbejde med børneområdet 

• Der er gennemført en ledelsesgennemgang af alle borgersager på døgntilbud samt på borgere 
der modtager Socialpædagogisk støtte eller mentorstøtte.  

• Der arbejdes med analyse af borgere, hvor handleforpligtigelsen er afgivet, med henblik på le-
delsesmæssig kontakt og forhandling med bopælskommunen.   

• Øget brug af rehabiliteringsteam og ressourceforløb med henblik på forbedrede forløb og færre 
udgifter på sigt 
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Et af kommunens tilbud, der har været en succes i 2015, har været bofællesskabet på Lindevej 15 i 
Havdrup. 
 
Lindevej er et tilbud til socialt og psykisk sårbare unge mellem 18 og 25 år, som i en kortere periode 
har brug for hjælp til at kunne gennemføre uddannelse, fastholde et job og bo i egen bolig.  
Lindevej er opdelt i 3 enheder med henholdsvis 3, 3 og 2 værelser, fælles stue, køkken og bad. 
Disse unge har behov for en intensiv indsats og Solrød kommune har hidtil været nødsaget til at købe 
pladser i andre kommuner og hos private, hvilket har været dyrt og derfor udfordrende for budgettet. 
Bygningen med de 2 værelser har indtil ultimo 2015 været disponeret som midlertidig bolig til flygtninge. 
 
De foreløbige erfaringer med etableringen af et antal boliger på Lindevej viser, at kommunen opnår nogle 
besparelser, men det vigtigste er, at der også skabes et godt lokalforankret tilbud til de unge, som på 
denne måde har bedre mulighed for at få gavn af deres lokale netværk og familie i processen. 
 

 
Mål 
Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Etablering af en sammen-
hængende og tværgående 
psykiatriindsats  

 
 
 
 

Målet delvist opfyldt: 
Der vil altid være udvik-
lingspotentiale. 
 
Som følge af innovati-
onsprojekt er psykiatisk 
sygeplejerske flyttet fra 
V&K til Job og Socialcen-
teret.  Stor betydning for 
råd og vejledning af 
sagsbehandlere og der-
med bedre indsats om-
kring de sindslindende. 

 

Sikre tidlig indsats ved at fo-
rebygge og afhjælpe udviklin-
gen af misbrug blandt borger-
ne.   

Tilvejebringe helhedsorienteret og kvalificeret 
rådgivning og behandling jf. KL´s 12 anbefalin-
ger på misbrugsområdet. 
  

Målet opfyldt: 
Kvalitetsstandard udar-
bejdet, politisk godkendt 
og implementeret. 

 

Etablering af bosted Lindevej Implementering af nye boliger og støttetilbud på 
Lindevej. Bostedet er et midlertidigt tilbud for 
psykisk og social sårbare unge. 

Målet opfyldt: 
Etableret. 

Sikring af faglig og økonomisk 
bæredygtighed i forbindelse 
med eget tilbud i Solrød 
Kommune  

Fortsat tæt opfølgning og kvalificering af eksiste-
rende styreredskaber  
 

Målet opfyldt 
 

Fortsat have et visitationsudvalg til døgnophold 
Fortsætte udviklingen af samarbejdet med Børn- 
og Ungerådgivningen (BUR) - herunder fortsat 
ledelsesgennemgang af alle overdragelsessager 
fra BUR til Job- og SocialCenteret (JOBS). 
 

Målet opfyldt 
 

Fortsat fokus på afslutning og hjemtag af borge-
re 
 

Målet delvist opfyldt. Der 
er fortsat udviklingspo-
tentialer 
 

Forsat foretage en udgiftsanalyse på borgere, 
over for hvem vi har handleforpligtelse. 
 

Målet opfyldt 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Øge brugen af rehabiliteringsteamet og ressour-
ceforløb med henblik på at styrke et tværfagligt 
og målrettet forløb og dermed minimere udgif-
terne.  
 

 
Målet delvist opfyldt. Der 
er fortsat udviklingspo-
tentialer. 

Opfølgning på tilfredshedsun-
dersøgelse blandt pårørende 
og brugere i Handicap og So-
cialpsykiatrien 

Implementering af handleplan fra tilfredsheds-
undersøgelse blandt pårørende og brugere i 
Handicap og Socialpsykiatrien. Handleplanen 
udarbejdes med personalet i uge 20 med politisk 
forelægges i juni.  
 

Målet delvist opfyldt. Der 
er fortsat udviklingspo-
tentialer og de fysiske 
rammer på Fasanvej er 
der ingen ændringer om-
kring. 
 

 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til 
Social og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende in-
deholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

 
Tabel 1A: Serviceudgifter (1.000 kr.)  

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.215 2.515 2.450 65 

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.918 2.331 2.492 -161 

4.85 Kommunal tandpleje 41 41 12 28 

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -1.672 -382 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.977 15.269 15.296 -26 

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 83 1.108 1.670 -562 

5.44 Alkoholbehandling  1.886 2.228 2.106 123 

5.45 Behandling af stofmisbruger 2.374 1.292 1.440 -147 

5.50 Botilbud til længerevarende 29.171 27.110 26.864 246 

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 16.432 17.491 16.617 874 

5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.590 324 366 -42 

5.58 Beskyttet beskæftigelse  2.866 2.233 2.072 161 

5.59 Aktivitets- og samværstilbud 8.596 9.200 9.495 -295 

Hovedtotal 78.114 79.088 79.207 -119 

 
 

Tabel 1C: Overførselsudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

5.98 Beskæftigelsesordninger 4.640 6.632 6.784 -151 
Hovedtotal 4.640 6.632 6.784 -151 
 

 

Bemærkninger til regnskabet 
 
Serviceudgifter 
   
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 regiona-
le driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. 

 
 
 

 

Antal borgere 2011 2012 2013 2014 2015 
Specialundervisningstilbud 6 1 1 1 1 
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3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse 
i voksenlivet som og 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. 
Uddannelsen kan bl.a. leveres af efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, husholdnings- håndarbej-
der- og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt 
værksteder. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabelen deler fra 2014 forløbende i 2 typer. STU givet som et aktivt tilbud i henhold til lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (LAB) og andre STU forløb i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov. Det betyder også at der konteres 2 steder i kontoplanen. Dels under nærværende funkti-
on 3.46, hvor regnskabet viser et forbrug på 2,5 mio. kr. Dels under overførselsudgifter på funktion 5.98, 
hvor regnskabet viser et forbrug på 6,8 mio. kr. 
 
4.85 Kommunal tandpleje 
Budgettet omfatter udgifter til regional specialtandpleje til voksne med nedsat funktionsevne. Solrød 
kommune har en rammeaftale på 3 pladser årligt. 
 
I regnskab 2015 er afholdt udgifter til 1 person.  
 
5.07 Central refusionsordning 
Budgettet dækker indtægter fra staten i sager på voksenområdet, hvor udgifter overstiger en fastsat 
grænse, hvorefter der ydes statsrefusion. 
 
Beløbsgrænserne i regnskab 2015 er: 
25 % af enkeltsagsudgifter mellem 1.000.000 kr. - 1.859.999 kr. 
50 % af enkeltsagsudgifter over 1.860.000 kr. 
 
Budgetforudsætninger og Regnskab 2015  

1000 kr. Budget 2015 
Antal 

Regnskab 
2015 
Antal 

Budget 2015  Regnskab 
2015 

5.33 Forebyggende foranstaltninger 6 4 440 205 
5.35 Hjælpemidler 0 0 0 43 
5.50 Botilbud til længerevarende ophold 17 16 1.353 1.074 
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold  8 7 262 310 
5.59 0 0 0 41 
I alt 31 27 2.054 1.672 
 

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede  
Området dækker udgifter til borgere, som har behov for støtte og vejledning til almindelig daglig livsfø-
relse. Det kan både være borgere bosiddende i Solrød kommune og borgere, som har ophold i andre 
kommuner.   
 
Hjemmevejledningen i Solrød kommune  
Udover at tilbyde støtte og vejledning til borgere i eget hjem, har Solrød kommune etableret en række 
bofællesskaber, hvor borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller psykisk sårbare unge 
kan bo eller opholde sig i nogle rammer, der sikre tryghed og omsorg: 
 
Bofællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der ønsker at flytte i egen 
bolig, men som har brug for støtte og vejledning til daglige fornødenheder.   
Bofællesskabet er etableret i 9 stk. 2-værelses lejligheder. 
 

Borgere i Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 

År 2012 2013 2014 
STU efter 
LAB-loven 

2014 
2015 

STU efter 
LAB-loven 

2015 

Antal borgere 28 25 5 36 10 34 

Årsværk 14,6 18,1 5 21 7,1 24 
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Blokfællesskabet Spar 7, for unge mennesker med funktionsnedsættelse i alderen 18-26 år, der øn-
sker at blive afklaret og tage stilling til eget fremtidigt liv.  
 
Blokfællesskabet er et midlertidigt opholdssted og er en del af Solrød støttecenter. Det er beliggende i 
et nyetableret boligområde, Trylleskoven, tæt ved Solrød strand centrum og består af 7 stk. 2-
værelses lejligheder og et fællesrum.   
   
Lindevej, er et tilbud til 8 socialt og psykisk sårbare unge mellem 18 og 25 år, som i en kortere periode 
har brug for hjælp til at kunne gennemføre uddannelse, fastholde et job og bo i egen bolig.  
Lindevej er opdelt i 3 enheder med henholdsvis 3, 3 og 2 værelser, fælles stue, køkken og bad. 
 
Lindevej er ikke døgnbemandet, men har dagligt 2 fasttilknyttede hjemmevejledere i huset 
 
 Borgere i tilbud 2011 2012 2013 2014 2015 
Aktivitets- og støttecenteret i alt 36 45 46 46 46 
Borgere i eget hjem (eks. bofælles-
skaber) 

18 25 30 30 30 

Bofællesskabet Hjerter 9 9 9 9 9 9 
Bofællesskaber Spar 7 0 0 7 7 7 
Lindevej 0 0 0 4 5 
Solrød borgere i andre kommuner 20 24 23 30 32 

 
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer, f.eks. forsorgshjem 
til borgere uden bopæl og kvindekrisecentre. 
 
Regnskabet viser et nettoforbrug på 1,67 mio. kr. Det betyder at der er et merforbrug på 0,56 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en stigning af borgere på 
forsorgshjem, hvor opholdene typisk har været meget længere end forventet, hvilket skyldes den ge-
nerelle boligmangel. Derudover har der været flere økonomisk belastede borgere med børn på kvin-
dekrisecentre.  
 
Forsorgshjem - antal borgere 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Forsorgshjem 1 6 3 3 6 9 

 

Kvindekrisecentre - antal borgere 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Forsorgshjem 2 5 5 2 7 7 

 
 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt dag - og døgnbehandling af alkoholskadede 
efter sundhedsloven, dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger. 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Behandlingen skal 
iværksættes senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at kom-
me i behandling. 
 
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. 
Udgifterne er opdelt i botilbud for særlige sociale problemer, nedsat funktionsevne og sindslindende. 
 
Længerevarende botilbud – antal borgere 
Tilbudstyper 2011 2012 2013 2014 2015 
Botilbud for personer med nedsat funktionsevne 23 20 19 19 19 
Botilbud for sindslidende 10 6 6 7 8 
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10 8 11 11 11 
Kilde: Job- og Socialservice (JOBS)  
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5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 
Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social ser-
vice. 
 
Midlertidig botilbud – antal borgere 
Tilbudstyper 2011 2012 2013 2014 2015 
Botilbud for personer med særlige sociale  problemer 3 5 7 6 8 
Botilbud for personer med nedsat funktionsevne 12 16 13 16 20 
Botilbud for sindslidende 7 12 17 18 16 
Kilde: Job- og Socialservice (JOBS)  

 
Med midlertidige botilbud sker der en udskiftning af borgere, hvor nogle bliver stærke nok til at komme i 
mindre vidtgående tilbud og andre har behov for mere vidtgående tilbud. Samtidigt får nye borgere behov 
for botilbud, der fortrinsvist visiteres som midlertidige tilbud. Regnskabet på området viser et mindrefor-
brug i forhold til det korrigerede buget på 0,87 mio. kr. ud af 17,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes denne 
udskiftning hvor borgere i dyrere tilbud er erstattet af flere borgere i mindre dyre tilbud, hvoraf mange ik-
ke har haft helårseffekt. 
 
5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger  
Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktions-
evne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. 
 
5.58 Beskyttet beskæftigelse 
Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyt-
tet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
 
Beskyttet beskæftigelse – antal borgere 
Antal borgere 2011 2012 2013 2014 2015 
Beskyttet beskæftigelse 28 35 26 27 21 
Kilde: Job- og Socialservice (JOBS) 
 
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. 
 
Aktivitets- og samværstilbud – antal borgere 
Antal borgere 2011 2012 2013 2014 2015 
Aktivitets- og samværstilbud 43 38 36 43 46 
Kilde: Job- og Socialservice (JOBS) 
 

 

Overførselsudgifter 
 

5.98 Beskæftigelsesordninger 
Overførselsudgifterne på området er udgifter til de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU), der er 
givet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) – se 3.46 ovenfor. 
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Aktivitetstal 
 

Antal personer i foranstaltning til voksne Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Specialundervisningstilbud/køb af pladser 1 1 
 

1 
 

Forebyggende indsats for ældre og handicappe-
de/hjemmevejlederordning 

30 30 30 

Forebyggende indsats for ældre og handicappe-
de/hjemmevejlederordning borgere bosat i andre kommuner 

30 28 32 

Hjemmevejleder/bofællesskab (Hjerter 9 og Spar 7) 16 16 16 
Hjemmevejleder/midlertidig ophold (Lindevej) 0 4 5 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer/forsorgshjem 3 6 
 

9 
 

Botilbud for personer med særlige sociale proble-
mer/kvindekrisecenter 

2 7 
 

7 
 

Botilbud til længerevarende ophold 36 
 

37 
 

38 

Botilbud til midlertidige ophold 37 40 44 

Beskyttet beskæftigelse 26 27 
 

21 
 

Aktivitets- og samværstilbud 36 43 
 

46 
 

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 25 41 44 

 

Ovenstående tabel er en opsummering af områdets tilbud, samt antal borgere der modtager disse i de 
seneste 3 år.  
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Beskrivelse af området 
Politikområdet indeholder 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, madservice, forebyggende 
hjemmebesøg, kontaktperson- og ledsagerordninger og hjælpemidler for såvel ældre som fysisk og 
psykisk handicappede borgere.  

Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter består af et daghjem, et dagcenter og en række aktiviteter, der er le-
det og støttet af frivillige. Daghjemmets brugere er borgere, der har brug for megen støtte og som visite-
res efter serviceloven. Dagcentret er for de borgere, der kan deltage i husets frivillige aktiviteter, men har 
brug for let støtte fra kommunalt ansat personale i løbet af dagen. Derudover er der i huset en lang ræk-
ke frivillige, som driver nogle grundlæggende funktioner i huset samt en lang række hobby- og fritidsbe-
tonede aktiviteter. Derudover benyttes huset af en lang række frivillige sociale foreninger og grupper til 
forskellige aktiviteter og tilbud. Aktivitets- og Frivilligcenteret har desuden inden for de sidste år fået en 
udadrettet funktion i forhold til at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i hele Solrød 
Kommune. 

Aktivitets- og Frivilligcenteret har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i 
Solrød Kommune herunder formidle information om ”Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbej-
de.”  

Inden for politikområdet findes: 

• 102 plejeboliger i Plejecentret Christians Have, 50 boliger drives af kommunen og 52 boliger dri-
ves af det private selskab Aleris Omsorg A/S. 

• 15 rehabiliteringspladser på Christians Have.  

• 37 ældreboliger i Gulspurven. 

• 18 ældreboliger i Kurprinsens Kvarter 

• 21 handicapvenlige boliger beliggende i kvarteret omkring Christians Torv. 

• 30 daghjemspladser 

• Frivilligt socialt arbejde 
 

Al visitation til ovennævnte tilbud, undtagen forebyggende hjemmebesøg, sker gennem bestillerenheden, 
som organisatorisk er placeret i Visitations- og Koordinationsenheden, mens plejeopgaverne udføres af 
henholdsvis de kommunale og private leverandører på området.  

Ældreområdet blev i 2003 omfattet af lov om frit valg. Lov om frit valg betyder i praksis, at alle 
hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jævnfør 
Serviceloven § 91 

I forbindelse med ibrugtagelsen af Plejecentret Christians Have i 2003 blev der indgået en 
partnerskabsaftale med Aleris Omsorg A/S, som driver den ene halvdel af plejecentret. Den anden 
halvdel drives i kommunalt regi. Der blev i november 2009 indgået en ny 6 årig kontrakt med Aleris 
Omsorg A/S efter en udbudsrunde. I 2014 er kontrakten blevet forlænget med 2 år, så den nu udløber i 
november 2017. 

Der er tale om to enheder bestående af henholdsvis 52 og 50 boliger, der drives på lige vilkår med 
udgangspunkt i et leve-bomiljø, hvor tanken er, at beboerne i høj grad oplever at bo i et hjem og ikke på 
en institution. 
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Årets resultat 

 

Der er et merforbrug på 450 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er især på betaling 
til/fra andre kommuner og på plejecenterområdet. Til det oprindelige budget er der tilført tillægsbevillinger 
på netto 1,3 mio. kr. 

Årets gang 

Den demografiske udvikling i Solrød, med en stigende ældrebefolkning og de øgede forventninger til det 
nære sundhedsvæsen, sætter sit præg på området. Året har derfor været præget af en stigende aktivitet 
på hjemmehjælpsområde og plejecentret. Særligt har der været et øget fokus på rehabilitering. 

Det nationale projekt ”Løft af ældreområdet”, blev i Solrød Kommune udmøntet i 6 delprojekter, der fandt 
sted under politikområde 12 og politikområde 15. Der blev samlet afsat 3,3 mio. kr. til projekterne. 

• Velfærdsteknologi 

• Fysisk svækkede 

• Demente 

• Ensomme 

• Døgnpladser til rehabilitering 

• Hverdagsrehabilitering 
 

Projekterne er ved udgangen af 2015 blevet evalueret med henblik på overgang til almindelig drift. 

Aktivitetstal 

Plejehjem 
Ligesom på hjemmehjælpsområdet, ses konsekvenserne af den stigende ældrebefolkning også på 
Plejehjemsområdet. Der er således købt flere pladser i andre kommuner, end der er solgt til andre 
kommuner. Ved årets udgang blev der købt 19 plejehjemspladser i andre kommuner og solgt 16 pladser 
til andre kommuner.  

På plejehjemsområdet er der ved årets udgang ingen ledige pladser på Chr. Have, og der er 7 på 
venteliste – heraf 3 udenbys borgere. 

I 2014 blev det besluttet at forlænge kontrakten ved brug af en option med Aleris Omsorg i yderligere 2 
år. Kontrakten løber nu frem til november 2017. 
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På plejehjemsområdet er beboerne inddelt efter ressourcetyngde, hvor man tildeles en plejepakke A, B, 
eller C efter behov. De svageste borgere tildeles en pakke C. Derudover kan alle borgere med særlig 
komplekse behov tildeles en tillægspakke D 

Priserne på pakkerne pr. 1.januar 2015 ses af nedenstående tabel. 

Pakketype Pris pr. dag 

Pakke A 1.289 

Pakke B 1.456 

Pakke C 1.616 

Tillægspakke D 482 

 

Udviklingen i pakketyper i 2015 er vist i nedenstående figur. Alle data er visiteret tid. 

 
 

Det ses af ovenstående figur, at på trods af mindre udsving i løbet af året, så er der ikke sket store 
ændringer fra primo til ultimo 2015. 

Hjemmehjælp 
Året har været præget af en stigning i aktiviteten. Den samlede leverede hjemmehjælp er steget med 5,9 
pct. fra 2014 til 2015. En del af stigningen kan utvivlsom forklares med den stigende ældrebefolkning i 
Solrød og ændret udskrivningspraksis fra sygehusene.  Antallet af 75-84 årige – som er den aldersgrup-
pe, der modtager mest hjemmehjælp - er vokset med 9,7 pct. fra 2014 til 2015. 

Hjemmehjælp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Leveret antal timer 76.617 60.580 55.950 54.361 60.538 64.100 

Ændring i pct.  -20,9 -7,6 -2,8 11,4 5,9 

Kommunal andel i pct. 79,6 74,4 76,1 77,1 78,1 77,7 
Antallet af leverede timer indeholder også timer til privat hjælper. jf. Serviceloven §§ 94-95 

 

Det ses af tabellen, at den samlede leverede hjemmehjælp er faldet fra ca. 77.000 timer i 2010 til ca. 
64.000 timer i 2015. Det svarer til et fald på 16,3 pct. Der er dog sket en stigning i de seneste to år. 
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Figuren viser udviklingen i antallet af leverede timer, fastholdt med antal borgere som modtager hjem-
mehjælp. Som det ses, er der sket et fald i antallet af modtagere af hjemmehjælp, fra 460 modtagere 
primo 2010 til 373 modtagere ultimo 2015. Antallet af leverede timer er ligeledes faldet, set igennem hele 
perioden, dog er der sket en stigning i mængden af leverede timer fra 2013 og frem. 

Aktivitet- og Frivilligcentret 
Aktivitets- og frivilligcentret havde et forbrug på 3,87 mio. kr. og et restbudget på 2,9 mio.kr..  

I 2015 blev der etableret et nyt frivilligcenter i nye lokaler på 1. sal, hvor Visitationen er flyttet ud. 

Aktivitetsniveauet på det frivillige sociale område er fortsat i vækst. Antallet af frivillige sociale foreninger 
og grupper, der gerne vil anvende centerets faciliteter til deres aktiviteter har været stigende de senere 
år. I uge 43 var der registreringsuge, hvor der i løbet af ugen blev registreret 635 brugere af frivillige akti-
viteter, der foregår i AFC i dagtimerne. I løbet af 2015 er desuden registreret en markant stigning i hen-
vendelser til frivilligkoordinatoren fra kommunens ledere og medarbejdere, frivillige forenin-
ger/organisationer og borgere.  

På daghjemsområdet er kapaciteten tilstrækkelig. 

Rehabilitering 
I løbet af 2014 fik vi øget kapaciteten fra 12 til 15 pladser, og denne øgede kapacitet har betydet, at der 
kun undtagelsesvis er venteliste på området. Generelt har der været en del udsving i belægningen i løbet 
af året.  

Området havde et budget på 7,1 mio. kr. og resultatet endte i et mindreforbrug på 330 t.kr. 

Mål  
Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.  
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Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde Oprindeligt 
Budget  

Korrigeret 
Budget Regnskab Afvigelse 

5.07 Refusion (serviceudgift udenfor ramme) -198 -198 -1.420 1.222 

5.30 Ældreboliger -5.619 -5.712 -5.888 176 

5.32 Pleje og omsorg 95.158 93.799 95.565 -1.767 

5.33 Forebyggende indsats 15.621 17.074 16.562 511 

5.35 Hjælpemidler m.v. 12.477 11.752 12.736 -983 

5.37 Plejevederlag m.v. 402 412 533 -122 

5.40 Rådgivning 1.856 1.847 2.068 -221 

5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 456 2.179 632 1.547 

5.99 Øvrige sociale formål 224 224 194 30 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6.052 6.353 6.295 57 

I alt (i 1.000 kr.) 126.429 127.729 127.279 450 

Bemærkninger til regnskabet 

5.07 Refusion 
På grundlag af udgifterne i regnskab 2015 er der foretaget ny beregning af statsrefusion for særligt dyre 
enkeltsager indenfor ældreområdet.  

Regnskabet viser en merindtægt på 1,2 mio.kr. Det skyldes at der var langt flere borgere, der var 
omkostningskrævende, end det var forventet. Derfor blev den ansøgte del, og dermed refusionen større. 

5.30 Ældreboliger 
På området bogføres udgifter og indtægter vedrørende ejendomsregnskabet på Christians Have plejebo-
liger samt ydelsesstøtte til private ældreboliger.  
 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 176 t.kr.  

5.32 Pleje og omsorg 
På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter, ansættelse af hjælpere 
til personer med nedsat funktionsevne, madservice, og driftsudgifter vedrørende servicearealer tilknyttet 
de kommunale ældreboliger. 

Samlet viser regnskabet et merforbrug på 1,8 mio.kr.  

Note  Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

A Visitation- & koordination 83.368 87.963 92.513 -4.551 

B Plejecenter 0 276 -697 973 

C Hjemmeplejen 0 108 127 -19 

D Personaleafdelingen 5.405 5.515 3.892 1.622 

E Økonomiafdelingen 6.521 -145 -265 120 

F Teknik og miljø -136 83 -5 88 

Total (i 1.000 kr.) 95.158 93.799 95.566 -1.767 

A. Visitation- & Koordination 
V&K havde et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. De største ubalancer var 

• Tilskud til personlig og praktisk hjælp: Merforbrug på 2,9 mio. kr. 

• Betaling til/fra andre kommuner: Merforbrug på 1,2 mio.kr 

• Plejecenter Chr. Have: merforbrug på 1,2 mio.kr. 

• Puljemidler: et mindreforbrug på 421 t.kr. 
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Tilskud til personlig og praktisk hjælp 
Denne post vedrører ydelser dækket ind under Serviceloven §§94-96, og der har været en oprydning på 
konteringsområdet, da det har været smeltet sammen med området for Kontaktperson- og 
ledsagerordninger (funktion 5.53) Budgetterne har ikke været fordelt korrekt i 2015 på de konti, der 
omhandler disse ydelser. Fra 2016 vil budgetterne være retvisende.  
 
Betaling til/fra andre kommuner 
Denne post vedrører andre kommuners hjemmehjælp, og merforbruget skyldes, at der er nogle meget 
ressourcekrævende Solrød borgere på andre kommuners plejehjem. Der er nogle kommuner, der 
særskilt opkræver hjemmehjælp i plejeboliger, og de bliver også konteret her. Borgere fra andre 
kommuner i Solrød Kommunes ældreboliger er ikke lige så ressourcekrævende. 
 
Plejecenter Chr. Have 
Regnskabet viser merforbrug på de samlede udgifter for Christians Have på 1,2 mio. kr. Dette 
merforbrug skyldes primært en stor udgift i slutningen af året til fastvagt i den private del af plejecenteret. 
Endvidere skyldes det, at der har været en mindre stigning i antallet af beboere, der har modtaget 
plejepakke C i anden halvdel af året. 
 
Puljemidler 
På området har der været et mindreforbrug på 421 t.kr., og for hvert projekt er årsagerne som følger: 
 
”Fyrtårnsprojekt” er afsluttet og færdigafregnet i 2014, og der var ingen udgifter i 2015 og dermed et 
mindreforbrug på 14 t. kr.  
 
”Hjernen på sporet” blev afsluttet i 2014, og det blev færdigafregnet i 2015. Der er et mindreforbrug i 
2015 på 191 t. kr., og det skyldes, at der var en forventning om, at en større mellemkommunal regning i 
projektet ville komme i regnskab 2015, trods udgifterne er afholdt i 2014, hvorfor der blev overført 250 t. 
kr. til budget 2015. Regningen blev alligevel betalt i 2014, hvilket forklarer mindreforbruget. 
 
”Klippekort”: I Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat penge til at styrke livskvaliteten for de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere i 2015 og 2016 gennem en klippekortmodel, hvor kommunerne selv skulle 
afgrænse den konkrete målgruppe. Der har ikke været fuld udnyttelse af beløbet for 2015, hvorfor der 
har været et mindreforbrug på 216 t. kr. Mindreforbruget bliver overført til budget 2016. 

B. Plejecenter Christians Have  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 973 t.kr.  

Plejecenteret fik fra januar 2015 nedsat den månedlige indtægt med 120 t kr. pr måned
1
. På baggrund 

heraf blev der udvist tilbageholdenhed på vikarudgifter og lønudgifter, hvilket betød mindreforbrug. Der-
udover har der været en budgetoverførsel på 512 t.kr. fra 2014 til 2015.   

C. Hjemmeplejen  
På hjemmeplejen viser regnskabsresultatet at der er et merforbrug på 19 t.kr. 

Året har været præget af en stigende aktivitet. For andet år i træk steg antallet af timer som kommunen 
har leveret. Nedenunder ses udviklingen i antal leverede timer af den kommunale leverandør. 

Hjemmehjælp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Leveret af kommunen 61.003 45.076 42.553 41.887 47.273 49.827 

Ændring i pct.  -26,1 -5,6 -1,6 12,9 5,4 

Kommunal andel i pct. 79,6 74,4 76,1 77,1 78,1 77,7 

 

Det ses ud fra tabellen at den kommunale andel af hjemmeplejen har været relativ stabil de seneste år. 

Personaleafdelingen  
Området omfatter SSH og SSA elever, samt arbejdsskader. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug 
på 1,6 mio.kr. 

                                                      

 
1
 Justeringen blev foretaget i forbindelse med forlængelsen af kontrakten med Aleris, hvor både den kommunale og den private le-

verandør fik sænket prisen. 
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Der er foretaget en genvurdering af det fremtidige rekrutteringsbehov af elever, og på den baggrund er 
budgettet sat ned fra 2016 og frem. 

Økonomiafdelingen 
Området omfatter ejendomsregnskab for servicearealer på Plejecenter Christians Have.  

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 120 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter 
under posten ”øvrige arbejder”. 

Teknik og miljø 
Området indeholder ejendomsdrift af plejecenteret. Regnskabet viser et mindreforbrug på 88 t.kr. 

5.33 Forebyggende indsats 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og 
handicappede. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 511 t.kr. Fordelingen på organisatorisk enhed fremgår af skemaet 
nedenfor. 

Organisatorisk enhed Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

Aktivitets- & Frivilligcentret 5.351 6.578 5.872 706 

Rehabilitering 6.984 7.138 6.807 330 

Ejedomscentret 1.590 1.797 2.015 -217 

Visitation og Koordination 1.556 1.503 1.849 -346 

Personaleafdelingen 11 15 20 -5 

Økonomiafdelingen 129 44 0 44 

I alt (i 1.000 kr.) 15.621 17.074 16.562 511 

 

Området består primært af Aktivitets- & Frivilligcentret og rehabiliteringspladser på Christians Have. 

På Aktivitets- & Frivilligcentret var der et mindreforbrug på 706 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften 
til etablering af det nye frivilligcenter, blev lavere end forventet. 

På Rehabiliteringen var der et mindreforbrug på 330 t.kr. Belægningen har været svingende i løbet af 
året. Noget af mindreforbruget skyldes, at der er hensat midler til udskiftning af senge og sengeborde og 
indkøb af flere loftlifte.     

Ejendomscentret havde et merforbrug på 217 t.kr. Det skyldes at udgifterne til det indvendige vedligehold 
har været højere end forventet. 

Visitation og Koordination havde et merforbrug på 346 t.kr. som primært vedrører døgnkost på 
Rehabiliteringen på Chr. Have leveret af Det Danske Madhus (tidligere kaldt for KRAM). 

5.35 Hjælpemidler m.v. 
På området registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte 
til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 

Regnskabet viser et merforbrug på 983 t.kr., og i det følgende er de forskellige kategorier indenfor 
området kommenteret. 

Betaling til/fra andre kommuner 
Der har været et merforbrug på 132 t. kr. Dette merforbrug skyldes, at udgifterne til Solrød borgere i 
andre kommuner har været højere end forventet. En af årsagerne til dette er, at kommunerne opgør 
udgifterne til hjælpemidler for refusionsborgere på forskellige tidspunkter. I 2015 er der modtaget 
fakturaer, der omhandler køb i 2014. 

Genbrugshjælpemidler 
Området viser et mindreforbrug på 1,27 mio. kr. Den primære årsag til dette er, at der nu er opnået et 
velfungerende niveau af genbrugshjælpemidler på depotet hos Falck Hjælpemidler. Efter kommunen gik 
fra at leje til at eje hjælpemidler i efteråret 2013, har der været et behov for at finde et passende niveau 
for indkøb. Det er opnået i år. Endvidere var der et mindreforbrug på indkøb af mobilitetshjælpemidler, 
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som er et område, der kan være svært at budgettere pga. borgernes vekslende funktionsevner, og 
dermed indkøbspriserne på kørestole. 

Forbrugsgoder 
Der har været et mindreforbrug på 271 t.kr. Udgifterne til dette område kan være meget svingende, da 
det omhandler forbrugsgoder og hjælp til boligindretning til enkelte borgere. Dette bliver ikke jævnt 
visiteret over regnskabsåret. 

Støtte til køb af bil mv. §114 
Regnskabet viser et merforbrug på 402 t. kr., og dette skyldes, at der har været bevilget flere biler end 
budgetteret, samt at tilbagebetalingerne for støtte til køb af bil har været lavere end forventet. 

Kropsbårne hjælpemidler 
Området for de kropsbårne hjælpemidler viser et merforbrug på 1,86 mio.kr. Området omfatter forskellige 
former for hjælpemidler som fx proteser, fodtøj, inkontinenshjælpemider, kompressionsstrømper, 
parykker, skinner mv. Det største merforbrug ligger på området for Arm- og Benproteser, hvor 
merforbruget er på 1,48 mio.kr. Dette skyldes, at der er enkelte borgere, der har modtaget særligt dyre 
proteser med elektroniske funktioner i 2015. 

5.37 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. 

Regnskabet viser et merforbrug på 122 t. kr., og den største difference er på hjælp til sygeartikler. Dette 
område kan være svært at budgettere, da der ikke er et mønster i antal borgere, der modtager dette 
vederlag og hjælp til sygeartikler, og ikke mindst længden af hjælpen er uvis. 

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, IT-systemer og 
hjælpemiddelcentraler. 

Regnskabet viser et merforbrug på 221 t.kr., og dette skyldes højere udgifter til IT-systemer, primært 
pga. implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK) i kommunen.   

5.53 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. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes flere faktorer. 

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§97-§99) skal ses i sammenhæng med funktion 5.32, nærmere 
bestemt tilskud til personlig og praktisk hjælp (§94-§96), hvor der har været et merforbrug.  
Der har været igangsat en oprydning på disse to områder i 2015, og budgetterne har ikke været fordelt 
korrekt. Fra 2016 vil budgetterne være retvisende. 

5.99 Øvrige sociale formål 
På området registreres udgifter vedrørende tilskud og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om 
Social Service.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 30 t.kr. 

6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
Området indeholder udgifter til sagsbehandling på ældre- og handicapområdet.  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 57 t.kr. 
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Beskrivelse af området 
 
Politikområdet omfatter bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, idræts- og svøm-
mehaller, lokalhistorie og turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. Herudover findes aktiviteter 
og tilbud, der er etableret i enten frivilligt eller foreningsmæssigt regi. 
 
Årets resultat 2015 
 

 
 
Politikområdet viser et samlet mindre forbrug på 101 t. kr.. i 2015 i forhold til det korrigerede budget 
2015. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. og området er netto tilført 1,0 mio. kr. 
via omplaceringer. 
 
Årets gang  
 
Idrætsområdet 
 
Idrætsanlægsfonden uddelte 673.800 kr. i 2015., til udskiftning af lysanlæg i Solrød tennisklubs inden-
dørshal, samt til etablering af en petanquehal, en aktivitets- og opholdsplads, en multibane, renovering af 
bund i ridehus samt til udskiftningsbokse ved Havdrup IC. De resterende puljemidler for Idrætsanlægs-
fonden 2015 er blevet overført til fondspuljen i 2016. 
 
Solrød Kommune indviede den 25.april 2015 kommunens første Kløversti. Kløverstien, som består af fire 
ruter i forskellig længde, skal stimulere interessen for motion og naturoplevelser. Solrød Kommune hav-
de afsat 50.000 kr. til projektet, mens Nordea-fonden ydede tilskud på 28.500 kr. til henholdsvis etable-
ring og et indvielsesarrangement. 
 
Byrådet besluttede den 28. april 2014 at godkende en bevilling på 390.000 kr. til realiseringen af tre 
breddeidrætsprojekter.  

• 160.000 kr. til ”Fastholdelse af teenagere i idrætten via basketball” – etableres i 2016.  
• 75.000 kr. til delprojektet ”Børn og seniorer til vands”. Her har flere undervisere i skoleåret 

2014/15 været igennem et uddannelsesforløb i kajakklubben, og således opnået instruktørstatus 
EPP2.  
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• 75.000 kr. til at fremme ”Den aktive og digitale borger”. Heraf er 47.600 kr. i 2014 og 2015 blevet 
brugt til tilpasninger og drift af portalen Solrod2Go, som i henhold til beslutninger i SU og FU i 
august 2015 blev nedlagt pr. 31.december 2015. 

 
De resterende midler er reserveret til realisering af projekter i Helhedsplanen for Idrætsområdet 2015-19. 
Heraf blev 7.000 kr. anvendt i forbindelse med opstart af et SFO-Basketball projekt i efteråret 2015. 
 
I november 2015 gik etableringen af 2½ kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter i gang. Anlægget er fi-
nansieret af eksterne midler (OJD-fonden), mens Solrød Kommune forpligter sig ved en 20-årig driftsaf-
tale for banearealerne.  
 
Biblioteksområdet 
Nedenstående figur og tabel viser aktivitetsudviklingen på biblioteksområdet. 

 

 

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Antal udlån 146.059 146.584 140.184 133.451 129.678 137.276 

Aktive lånere 9.228 9.018 7.536 7.383 7.374 8.298 
Besøgstal 151.994 172.400 165.241 56.442 80.000 124.920 

 

Ovenstående udlånstal dækker kun de fysiske materialer, som blev udlånt fra Solrød Bibliotek. Hertil 
kommer et download af digitale bøger, lydbøger og film på i alt 8.668 titler – og det er næsten en 
fordobling i forhold til 2014, hvor tallet var 4.517. 

”Aktive lånere” er unikke lånere, som i årets løb har lånt fysiske materialer eller logget sig ind på 
biblioteket i den ubetjente åbningstid.  Lånere, som udelukkende har benyttet sig af digitale downloads, 
tæller ikke med i dette tal.   

Besøgstallet dækker besøgende såvel i betjent som ubetjent åbningstid.  Besøgstælleren har i de 2013-
14 været fejlbehæftet, og tallene for disse år er derfor ikke pålidelige. 

 
Folkeoplysnings- og kulturområdet 
 
Byrådet har i 2015 afsat 50.000 kr. til en ny pulje: ’Tilskud til selvorganiserede kulturaktiviteter på Solrød 
Bibliotek’. Fra denne pulje kan aktive borgere søge tilskud til åbne foredrag, musikarrangementer, debat, 
netværksmøder med faglige oplæg, børnearrangementer eller til fernisering i forbindelse med udstillinger 
på biblioteket. 
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Musikskolen 
Nedenstående graf viser elevbestanden pr. 1. august i perioden 2010-2015. 
 

 
Note:(CPR-elever: individuelle elever) 
 
Musikskolen har i 2015 igangsat et guitar-sammenspilshold for at imødekomme mange guitarelevers øn-
ske om mulighed for sammenspil.  
 
Af de tilbud, der blev igangsat i 2014 har ”Computer & Musicmaking” samt strygersammenspilsholdet vist 
sig meget levedygtige. Førstnævnte tilbud har nu to hold i gang, og der har været elever på venteliste i 
løbet af sæsonen. Det er musikskolens klare opfattelse, at den med dette tilbud har fået forbindelse til en 
målgruppe, den ikke ramte før. 
 
Musikskolen har i denne sæson indledt et korsamarbejde med Uglegårdsskolen, hvor alle 3. klasser i 
løbet af skoleåret får korundervisning. Musikskolen stiller med en korleder, som i samarbejde med en 
musiklærer fra Uglegårdsskolen står for aktiviteten. Musikskolen og Uglegårdsskolen deles om udgiften. 
 
Derimod er samarbejdet om musik i indskolingen, som musikskolen indledte med Havdrup Skole i sæso-
nen 2014-15, ophørt efter ønske fra Havdrup Skole. 
 
Elevtal i målgruppen 4-25 år  
Antal Aug. 2010 Aug. 2011 Aug. 2012 Aug. 2013 Aug. 2014 Aug. 2015 
CPR-elever 140 169 156 140 133 166 
Holdelever 112 63 60 55 52 73 
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Mål 2015  
 
Overordnet mål Konkret mål Målopfyldelse 
Solrød Kommune lægger vægt 
på kvalitet og mangfoldighed i 
fritids- og kulturtilbuddene.  
 
 
Kommunen ønsker at stille hen-
sigtsmæssige og veldrevne lo-
kale faciliteter til rådighed for ini-
tiativer og aktiviteter på idræts- 
og folkeoplysningsområdet.     
 
Eksisterende lokaler og idræts-
anlæg skal udnyttes bedst mu-
ligt. Ved prioriteringer vægtes 
bredde frem for elite.  
 
Nærhed og tidsmæssig tilgæn-
gelighed i idrætsfaciliteterne er 
vigtig for borgernes mulighed for 
at dyrke organiseret idræt, men 
der satses også på at udvikle 
fleksible og tilgængelige aktivi-
tetsmuligheder for selvorganise-
ret motion og spontane, frivillige 
initiativer. 

• På alle driftsområder afsø-
ges muligheder for ekstern 
finansiering via fonde o.l. 
samt reklamefinansiering 
/sponsorering i overens-
stemmelse med de af Byrå-
det vedtagne retningslinjer.  
 

• I samarbejde med lokale 
fodboldklubber og eksterne 
sponsorer etableres 1-2 
kunststofbaner til fodbold i 
2015.  
 

• En ny Helhedsplan 2015-
2019 for Idrætsområdet skal 
i budgetlægningen være ret-
ningsgivende for de kom-
mende års investeringer.  
 

• Tilgængelighed og brug af 
Motions- og sundhedsporta-
len Solrød2Go, som fra ef-
teråret 2014 kan bruges af 
alle borgere i Solrød Kom-
mune, evalueres i efteråret 
2015. 
 

• Breddeidrætsprojekterne 
”Fastholdelse af teenagere i 
idrætten via basketball” og 
”Børn og seniorer til vands” 
implementeres i sæsonen 
2014/15.  
 

• Fire nye ”Kløverstier”, etab-
leret i 2014, markedsføres 
som en del af Solrød Kom-
munes motionsunivers. 

 
Opfyldt – en sponsor finansierer 
2 kunstgræsbaner, og anlægget 
er sat i gang i november 2015.  
 
 
 
 
Opfyldt. – På budgettet er angi-
vet etablering af kunstgræsbane 
i 2015/16 og ny hal i 2018. 
 
 
 
Opfyldt. Elementer fra Helheds-
planen vil indgå i budgetlægnin-
gen.  
 
 
 
 
 
Opfyldt. 
Evalueringen af Solrod2Go førte 
til at portalen er nedlagt fra ud-
gangen af 2015. 
 
 
 
 
Delvist opfyldt, idet etablering af 
”Kilen” er udskudt til 2016. 
Opfyldt. 
 
 
 
 
 
Opfyldt.  

Solrød Kommunes kulturelle og 
fritidsmæssige tilbud er sammen 
med de naturmæssige attraktio-
ner vigtige elementer i kommu-
nens identitet og fastholdelsen 
af borgernes tilfredshed.  Derfor 
er det vigtigt at synliggøre, profi-
lere og udvikle disse tilbud i takt 
med tidens krav og borgernes 
ønsker.  
 
På alle serviceområder søges 
frivillige inddraget i opgaveløs-
ninger, når det kan forenes med 
de krav om kvalitet og stabilitet, 
som driften kræver. 

• Information om seværdighe-
der og aktivitetsmuligheder i 
Solrød Kommune gøres me-
re synlige for borgerne, ek-
sempelvis gennem skiltning, 
små foldere o.l.  
 

• 3-4 gange i løbet af 2015 af-
holdes velkomstmøder for 
nye borgere, organiseret af 
Fritids- og kulturområdet i 
samarbejde med øvrige 
kommunale aktører.  
 
 
 

Ikke opfyldt, da den løntilskud-
smedarbejder som skulle udføre 
projektet, fratrådte grundet an-
det job.  
 
 
 
Ikke opfyldt. På grund af for lille 
tilslutning blev velkomstmødet i 
marts aflyst. I august blev der 
afholdt velkomstmøde i form af 
en bustur rundt i kommunen, og 
dette koncept ventes videreført.   
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Overordnet mål Konkret mål Målopfyldelse 

• Kommunens frivillige for-
eninger orienteres om mu-
lighederne for selvorganise-
rede aktiviteter i bibliotekets 
ubetjente åbningstid. 

 
Opfyldt.  To større, selvorgani-
serede arrangementer blev af-
holdt i efteråret 2015.   

På Idrætsområdet lægges der 
vægt på at indendørs- og uden-
dørs faciliteter holdes i god og 
brugbar stand, at fordelingen af 
træningstider giver størst mulig 
udnyttelse, og at flest mulige 
borgere får glæde af tilbuddene. 
 
På biblioteksområdet skal til-
buddet sikre borgernes frie ad-
gang til information, kulturel vi-
den, dannelse og medborger-
skab. 
 
Den kommunale musikskole 
skal give børn mulighed for at 
udvikle instrumentale/vokale 
færdigheder og personlige mu-
sikalske udtryk. 
 
I forbindelse med implemente-
ring af Folkeskolereformen sø-
ges folkeskolen åbnet mod 
samarbejde med frivillige for-
eninger, kulturinstitutioner m.v. 

• Procedure og tidsplan for lo-
kalefordeling vil blive taget 
op til revision inden 2015-
fordelingen for at sikre opti-
mal ressourceanvendelse. 
 

• Med relation til brugerunder-
søgelser fra 2014 følges 
borgernes udnyttelse af 
selvbetjent adgang på Sol-
rød Bibliotek, og benyttelsen 
evalueres, når ordningen har 
fungeret i et år. 
 

• Biblioteket vil gennem part-
nerskaber med statslige, 
kommunale og kommercielle 
aktører søge at nå nye mål-
grupper. 

 
 

 
• Gennem omprioritering af 

budgetmidler til musikformål 
søges musikskolens tilbud 
udbredt til flere børn og unge 
i Solrød Kommune.    
 
 

• Det analyseres i foråret 
2015, om Solrød Kommunes 
musikskoletilbud kan effekti-
viseres eller få større tilslut-
ning for samme budget gen-
nem en ændret organisering. 

 

• Inden skoleåret 2015/16 
evalueres og afklares sam-
arbejdsrelationer mellem fol-
keskolen og idrætsforenin-
ger, musikskole og bibliotek. 

Opfyldt.  
 
 
 
 
 
 
 
Opfyldt.   
Statistik viser 12-1400 logins 
månedligt i den ubetjente åb-
ningstid.  
 
 
 
 
Opfyldt. Vi modtog 60.000 kr. til 
projektmodning fra Udviklings-
puljen for folke- og skolebiblio-
teker til et partnerskabsprojekt. 
Det blev dog efter projektmod-
ningen besluttet ikke at gå vide-
re med samarbejdet.  
 
Opfyldt. Eleverne i kommunens 
ældste klasser tilbydes gratis 
kor-undervisning. 
 
 
 
 
Opfyldt gennem drøftelser med 
Greve. Der planlægges udbud 
af fælles undervisningsforløb fra 
næste sæson.  
 
 
 
Enkelte idrætsforeninger har 
haft sporadisk samabejde. 
Folkeoplysningsudvalget har for 
2016 afsat 30.000 kr. til partner-
skaber mellem skoler og folke-
oplysende foreninger om aktivi-
teter i undervisning eller øvrig 
skoletid. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 
 
I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Social- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 
 
 
Tabel 1: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) 
Kontoområde Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.31 Stadion og idrætsanlæg 73 6.394 6.937 -543 

3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 10.776 5.5532 5.401 131 

3.50 Folkebiblioteker 10.396 11.278 11.140 138 

3.61 Biografer 117 162 137 24 

3.62 Teatre 80 78 15 63 

3.63 Musikarrangementer 1.168 1.435 1.334 100 

3.64 Andre kulturelle opgaver 442 180 152 28 

3.70 Fælles formål 502 632 705 -73 

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.103 1.101 888 214 

3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.167 1.165 1.160 5 

3.74 Lokaletilskud 913 861 777 84 

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 566 32 31 0 

6.50 Administrationsbygninger 34 37 28 10 

6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.375 1.396 1.475 -79 

I alt  28.711 30.282 30.181 101 

Året har resulteret i et mindreforbrug på 1,155 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, Forskellen mel-
lem oprindeligt og korrigeret budget er samlet på 1,78 mio. kr. og skyldes tillægsbevillinger på 0,4 mio. 
kr. givet ved årets budgetrevisioner.  
 
Bemærkninger til regnskabet 
 
0.31 Stadion og idrætsanlæg 
Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætsfaciliteter, det drejer sig om idrætshallerne og 
svømmehallen. 

Budgetområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til centralt bygningsvedlige-
hold, forsikring energi og renovation. Udgif-
terne administreres af Ejendomcenteret.  

73 0 0 0 

Fællesudgifter på Idrætscentret, ØD 0 7.207 8.596 -1.389 
Hallerne inklusiv idrætscentret og svømme-
hallen, ØD 0 1.794 1.359 435 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD 0 281 -98 379 
Hallerne inklusiv idrætscentret og svømme-
hallen, U-ØD 0 -2.888 -2919 31 

I alt  73 6.394 6.937 -543 
 
Regnskabet viser et merforbrug på 543 t. kr. Overskridelsen skyldes manglende refusion for et kvartal for 
en medarbejder i skåne/flexjob, samt at caféen har haft et underskud i 2015 på 204.090 kr. Driften af Ca-
féen er ved at blive afhændet. 
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3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge  
Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætsfaciliteter, der primært er rettet mod børn og 
unge, der fordeler sig således: 
 

Budgetområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til centralt bygningsvedlige-
hold, forsikring energi og renovation. Udgif-
terne administreres administrativt af Ejen-
domscenteret.  

3.903 4.482 4.664 -182 

Fællesudgifter på Idrætscentret, ØD 7.304 0 0 0 
Hallerne inklusiv idrætscentret og svømme-
hallen, ØD 3.247 1.576 1.262 313 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -253 0 0 0 
Hallerne inklusiv idrætscentret og svømme-
hallen, U-ØD -3.426 -525 -525 0 

I alt  10.776 5.532 5.401 131 
 
Regnskabet viser et mindre forbrug på 131 t. kr. i forhold til det korrigerede budget.  
 
Det skyldes at der på faste udgifter til centralt bygningsvedligehold er en merudgift på 182 t. kr. og 
idrætscenteret inklusiv hallerne har et mindreforbrug på 313 t. kr., som skyldes at lønbudgettet på jersie-
hallen ikke er blevet flyttet.(hænger sammen med første afsnit under 0.31) 
 
3.50 Folkebiblioteker 
Her afholdes udgifter og indtægter til folkebiblioteket: 
 

Budgetområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til rengøring, forsikring, ledel-
se, central bygningsvedligehold, arbejds-
skadeforsikring samt energi. 

1.541 2.216 2.288 -72 

Fællesudgifter for biblioteket, primært dæk-
kende lønninger, systemafgifter, inventar, 
teknisk drift samt indtægter fra gymnasiets 
brug af bibliotekets ydelser, bøder, bogsalg 
m.m. 

7.665 7.878 7.666 212 

Bøger og andre udlånsmaterialer. Der er 
midler afsat svarende til 0,3 enhed pr. ind-
bygger. 

1.189 1.184 1.186 -2 

I alt  10.396 11.278 11.140 138 
 
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 138 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. For de områ-
der, som styres af biblioteket er overskuddet dog på 210.000 kr. Det hidrører fra overført overskud fra 
regnskab 2014 som tænkes anvendt til at etablere fælles betjeningsøprimo 2016, med det formål at kun-
ne varetage nogle af de ekspeditioner, der p.t. varetages af Borgerservice. 
 
3.61 Biografer 
Her afholdes udgifter vedrørende kommunale biografer, samt tilskud til private biografer.  
 
Budgettet anvendes til rengøring, drift og central bygningsvedligehold af Solrød Bio, som drives af frivilli-
ge.  
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 24 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015. 
 
3.62 Teatre 
Der er afsat budget til at skoler, daginstitutioner og foreninger kan få tilskud til børneteatre forestillinger. 
En del af udgifterne, til de af staten godkendte forestillinger, finansieres ved statstilskud. 
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Regnskabet viser mindreforbrug på 63 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015 på grund af at der 
har været afholdt færre forestillinger i 2015 end forventet. 
 
3.63 Musikarrangementer 
Udover drift af musikskoler, har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 
Budgettet omfatter udgifter til: 
 

Budgetområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Musikskolen er normeret med en deltidsan-
sat leder, samt flere timelønnede lærere. 
Udgiften er primært til lønninger, men inde-
holder også midler til materialer og admini-
stration. 

1.926 2.190 2.032 158 

Elevindbetalinger. -539 -535 -473 -62 
Statstilskud til musikskoler, der beregnes 
som andel af lærerlønnen m.v. -224 -224 -227 3 

I alt  1.168 1.435 1.334 100 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 100 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
 
3.64 Andre kulturelle opgaver 
Budgettet omfatter udgifter til lokalhistorisk arbejde, kulturelle tilskud m.m. 
 

Budgetområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Lokalhistorisk arkiv drives af frivillige, og 
budgettet dækker primært databaseadgang 
og andre administrative udgifter. 

22 22 27 -5 

Kulturpulje 243 32 0 32 
Tilskud til kulturelle formål, fx koncerter, mu-
sikarrangementer, udstillinger m.m. 177 127 126 1 

I alt  442 180 152 28 
 
Kulturpuljen” og puljen ”Tilskud til kulturelle formål” skal ses under ét, Der er omplaceret 60 t kr. til æn-
drede lejebetingelser i Havdruphallen, 151 t.kr. til musikpulje under Solrød kommunale musikskole, samt 
50 t.kr. til selvorganiserede aktiviteter i Åbent Bibliotek. 
’Tilskud til kulturelle formål’ består af en række faste tilskud til kulturinstitutioner og tilbagevendende kul-
turaktiviteter i Solrød Kommune. Der er desuden afsat budget til løbende ansøgninger over året. Mindre-
forbruget på 33 t.kr.skyldes at der ikke har været så mange ansøgninger som forventet. 
 
3.70 Fælles formål 
Budgettet omfatter udgifter til sommerferieaktiviteter, Solrød Kulturuge, tilskud til selvorganiserede aktivi-
teter, Trykkeordningen, samt Udviklings- og initiativpuljen. Der er en mindreudgift på 82 t.kr. på driftsmid-
ler og 88 t.kr. på Udviklings- og initiativpuljen. 
 
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
Budgettet til Folkeoplysende voksenundervisning omfatter udgifter til voksenundervisning i aftenskolerne 
og mellemkommunale betalinger af voksenundervisningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 118 
t.kr. på aftenskolernes undervisning og et mindreforbrug på 96 t.kr. på de mellemkommunale betalinger.  
 
 
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
Udgifterne på området vedrører ”Solrød-ordningen”, som bl.a. omfatter Medlemstilskud til unge under 25 
år, Tilskud til leder- og instruktøruddannelse, Rejsefonden og Etablerings- og jubilæumstilskud.  
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 35 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger til leder- og instruktøruddannelse. 
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3.74 Lokaletilskud 
Beløbet vedrører tilskud til foreninger, der ejer eller lejer lokaler. Der bevilges tilskud efter lovens mini-
mumskrav. 
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 84 t.kr i forhold til det korrigerede budget 2015. 
 
 
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
Udgifter til vedligeholdelse af aktivitetsområdet i forbindelse med projektet ”En voldsom omvej”. 
 
Regnskabet afviger ikke fra det korrigerede budget 2015. 
 
6.50 Administrationsbygninger 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 9 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2014. 
 
6.51 Sekretariat og forvaltninger 
Der var i 2015 ansat 2,8 medarbejdere i sekretariat for Fritids- og kulturområdet, herunder en idræts- og 
fritidskonsulent.  
Regnskabet viser et merforbrug på 79 t. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015, hvilket skyldes ud-
betaling af feriegodtgørelse til fratrådte medarbejdere. 
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Generelt 
Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastsat af Social- og Indenrigsministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet af- 
lægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. 

 
Solrød Kommunes regnskab består dels af årsberetning, som på et overordnet niveau beskriver årets resul-
tat, samt indeholder autoriseret regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, balance samt mere detaljerede 
specifikationer af og bemærkninger til regnskabets poster, samt et bilagshæfte. 

 
Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår 
de vedrører jf. transaktionsprincippet (vedrører indtjeningsperioden). 

 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet 
(levering foregået, arbejde præsteret), forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supple- 
mentsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår. 

 
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Bort-
set fra nedenstående ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Periodisering/indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 
Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende 
regnskabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og 
indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regn- 
skabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet  tilgodehavende. 

 
 

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp 

Området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp, udgik fra regnskab 2013 i kommunens årsregnskab 
om regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af 
personlig og praktisk bistand. 

 
 

Værdiansættelse af fysiske aktiver 
Generelt gælder der følgende værdifastsættelse: 

• Grunde og Bygninger anskaffet før 1.1.1999 er optaget til offentlig vurdering pr. 1.1.2004. Ved 
anskaffelse efter 1.1.1999 er de optaget til anskaffelsesprisen. 

 
• Grunde er optaget uden hensyn til minimumspris, idet de generelt er købt til anvendelse for “pro- 

duktion”, og derfor er del af et større anlæg. Grunde afskrives ikke. 
 

• Øvrige aktiver anskaffet før 1.1.1999 hvor det ikke vurderes muligt at fremfinde den historiske 
anskaffelsespris, men hvor Solrød kommune har et kendskab til anskaffelses år og aktivets be- 
skaffenhed (dimension m.v.) er værdisat ud fra genanskaffelsespris deflateret tilbage til anskaf- 
felsesåret. Øvrige aktiver anskaffet efter 1.1.1999 er optaget til anskaffelsesprisen. 

 
Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for anlæg. Der er således i værdisætningen sikret, at 
fx. tilslutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi. 

 
Aktiverne er generelt aktiveret excl. moms, undtagen på områder der ikke er momsregistreret eller omfat- 
tet af momsudligningsordningen. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger, ibrugtagning mv. er 
tillagt anskaffelsesprisen. 

 
Øvrige anlægsaktiver, som ikke er omfattet af anskaffelsespris/standardpriser, er generelt værdiansat ud 
fra genanskaffelsespris baseret på et konkret skøn deflateret til anskaffelsesåret. 
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Materielle anlægsaktiver 
 

Afskrivninger 
Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives fra anskaffelsesåret. Aktiver med en levetid på   
1 år eller derunder straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. Levetiden på de akti-
ver, der indgår i åbningsbalancen, eller efterfølgende er anskaffet, er fastsat efter de obligatoriske  leveti-
der der er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 
Afskrivningsperioder er fastlagt således: 

 
Rådhuse / administrationsbygninger 50 år 
Folkeskoler, daginstitutioner med tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, 
idrætsanlæg, svømmehaller m.v. 30 år 

Træpavilloner / offentlige toiletter 15 år 
Øvrige tekniske anlæg 20 – 30 år 
Maskiner 15 år 
Specialudstyr, laboratorieudstyr 5 – 10 år 
Inventar og IT-udstyr 3 – 10 år 
Transportmidler 5 – 8 år 

 

Finansielt Leasede aktiver afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Aktiver under 
100.000 kr. straksafskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. 

 
Aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til anskaffelsessummen inkl. installationsomkostnin-
ger m.v. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v. 

 
Udgifter på over 100.000 kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, 
eller som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende 
aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har 
væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke. 

 
Aktiver over 100.000 kr. der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det 
vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Praksis er, at inventarkøb indkøbt til sam-
me formål aktiveres, når der er tale om en opstart/nybygning eller en væsentlig modernisering eller ud-
videlse. 

 
 

Leasede aktiver 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Solrød Kommune har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til kostprisen, der måles som den 
laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med 
tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en 
handel mellem uafhængige parter. 

 
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser som Solrød Kommune er forplig-
tiget til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i 
leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Er den interne rente ikke til- 
gængelig, anvendes Solrød Kommunes alternative lånerente. 

 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing- 
ydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

 
 

Scrapværdier 
Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 50.000 kr. 
Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering - registreres kun i anlægs- 
kartoteket som en noteoplysning. 
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Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 
Solrød Kommune har ingen driftsoverenskomster med selvejende institutioner. 

 
 

Igangværende materielle anlægsaktiver 
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balance-
tidspunktet. 

 
Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort/ibrugtaget over-
føres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. 

 
 

Opskrivninger 
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. 

 
 

Immaterielle anlægsaktiver 
Indregning af immaterielle anlægsaktiver, som defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsakti-
ver uden fysisk substans, er fra 2005 gjort obligatorisk. 
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende 
anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 

 
 

Omsætningsaktiver 
 

Varebeholdninger 
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelses- 
tidspunktet. Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 million kroner og/eller beholdninger 
med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. 

 
Varelagre mellem 100.000 kroner og 1 million kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelage- 
ret, som vurderes at være væsentlige. 

 
Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte  produktionsomkostninger. 

 
Fysiske aktiver til salg 

Fysiske aktiver til salg er optaget med den til enhver tid værende salgspris. 
 
 

Tilgodehavender 
Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter 
og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 
 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer 
omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdnin-
ger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi 
(kurs) på balancedagen. 

 
 

Opskrivninger 
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af omsætningsaktiverne. Der foretages dog en konkret 
vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg. 
Såfremt der er væsentlig forskel på grundes/bygningens anskaffelsespris og den forventede salgspris, op-
skrives der til forventet salgspris. 
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Nedskrivninger 
Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne 
i anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. 

 
 

Tilgodehavender 
Kort- og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-
poster hertil. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
 

Gæld – Forpligtelser 
 

Tjenestemandsforpligtelser 
Tjenestemandsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen. Forpligtelsen 
opgøres ud fra en aktuarmæssig beregning hvert 5. år, senest for regnskab 2014. 
Der sker løbende en regulering af pensionsforpligtelsen på baggrund af optjent pensionsret for aktive 
tjenestemænd samt nedbringelse for løbende udbetaling til pensionerede og fraflyttede tjenestemænd. 
Ændringer i forpligtelsen reguleres på balancekontoen. 

 
 

Feriepengeforpligtelser 
Med virkning fra 2010 er det frivilligt at registrere beregnede feriepenge vedr. personale, som har ret til 
ferie med løn.  Solrød Kommune har valgt at opføre feriepengeforpligtelsen i balancen. 

 
 

Arbejdsskadeforpligtelser 
Der foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er op-
taget i balancen, og reguleres med de årlige forskydninger i forpligtelsen. 

 
 

Langfristede gældsforpligtelser 
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balance- 
tidspunktet. 

 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balan-
cen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-
opgørelsen. 

 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, må- 
les til nominel værdi. 

 
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen.  

Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen. 

 
Kortfristet gæld 

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien 
på balancetidspunktet. 
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i 1.000 kr. Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget Regnskab Afvigelse 

 

Skattefinansieret område 

 
 
 

 
-1.111.821 

 
 
 

 
-1.110.426 

 
 
 

 
-1.110.629 

 
 
 

 
-203 

Indtægter 

Skatter 
Tilskud og udligning -34.124 -39.056 -48.830        -9.774 

Indtægter i alt -1.145.945 -1.149.482 -1.159.459       -9.977 
 

Driftsvirksomhed 

 
 
 

14.687 

 
 
 

22.373 

 
 
 

22.657 

 
 
 

 284 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
Transport og infrastruktur 29.354 30.355 27.093 -3.262 
Undervisning og kultur 270.697 275.801 269.206 -6.595 
Sundhedsområdet 96.110 102.128 97.523 -4.605 
Sociale opgaver og beskæftigelse 541.711 560.163 559.468     -695 

Fællesudgifter og administration 164.099 149.311 136.826 -12.485 

Driftsudgifter i alt 1.116.658 1.140.132 1.112.773      -27.359 

     

Renter og kursregulering 5.286 5.949 4.726        -1.223 

     

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -24.001   -3.401 -41.960      -38.559 
 

Anlægsudgifter 

 
 
 

 7.811 

 
 
 

       -24.023 

 
 
 

         -5.486 

 
 
 

      18.537 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
Transport og infrastruktur 7.984 13.267 5.890 -7.376 
Undervisning og kultur 29.366 29.732 28.883    -849 
Sundhedsområdet     
Sociale opgaver og beskæftigelse 1.052 3.338 3.885     547 

Fællesudgifter og administration    482   4.130   3.744    -386 

Anlægsudgifter i alt 46.695 26.444 36.916  10.473 

 

Resultat af skattefinansieret område  22.693 23.043  -5.044 -28.086 
 

Forsyningsområdet 

 
 
 

1.500 
 

   325 

 
 
 

1.500 

 
 
 

               910 

 
 
 

   -590 Drift forsyningsvirksomheder 
Anlæg forsyningsvirksomheder*     0      0      0 

Resultat af forsyningsvirksomhed. 1.825 1.500  910    -590 

     

Resultat i alt  24.518 24.542 -4.134 -28.676 
-=indtægter / +=udgifter.  Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget. 
*=Projektet udskiftning af olieskilleanlæg er fejlagtigt opført på forsyningsvirksomheder i oprindeligt budget, er rettet i korrigeret 
budget. Burde have været optaget i oprindelig budget på skattefinansieret anlæg, hvor beløbet er bogført 0,325 mio. kr. Tages høj-
de for dette fremover. 
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Finansieringsoversigt 

(1.000 kr.) 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

budget 

 

Regnskab 
Afvigelse 

Likvide beholdninger primo   115.301 

Tilgang af likvide aktiver 

Resultat i alt - se regnskabsopgørelsen 

Optagne lån 

24.519

-7.000

          24.542

         -24.963

-4.134

         -16.431

    -28.676

        8.532

Tilgang af likvide aktiver i alt: 17.519    -421          -20.565      -20.144

Anvendelse af likvide aktiver 

12.428 12.428           12.295         -133 Afdrag på lån 
Øvrige finansforskydninger 6.086  -9.474 4.513        13.987

Anvendelse af likvide aktiver i alt: 18.514   2.954          16.808        13.854

Kursregulering m.v. af likvide aktiver 0 0 1.562          1.562

Ændring af likvide aktiver 36.033   2.533 -2.195          -4.728 

Likvide aktiver ultimo  117.496
- = indtægter / + = udgifter 
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Noter 1 000 kr. Ultimo saldo 

2014 
Ultimo saldo 

2015 

 AKTIVER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

ANLÆGSAKTIVER 

110.858 107.846

Materielle anlægsaktiver 

Grunde 
Bygninger 710.876 696.376

Tekniske anlæg m.v. 3.294 20.959

Inventar m.v. 6.622 5.277

Anlæg under udførelse 62.414 59.043

Materielle anlægsaktiver i alt 894.064 889.502
 

Immaterielle anlægsaktiver 45 227 
 

Finansielle anlægsaktiver 425.677 449.158
  

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.319.786 1.338.887
  

OMSÆTNINGSAKTIVER 

0 0  Varebeholdning 
3 Fysiske anlæg til salg 136.511 201.222

4 Tilgodehavender 38.460 63.931

1 Likvide beholdninger 115.301 117.496

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 290.272 382.649
 

 AKTIVER I ALT 1.610.058 1.721.537
 
 
 

 
5 

 

PASSIVER 

-1.028.275 -1.125.762
 

Egenkapital 

 

6 
 

Hensatte forpligtelser -116.138 -110.442

 
Gældsforpligtelser: 

 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv -3.141 -3.128

7 Kortfristede gældsforpligtelser -154.328 -172.718

8 Langfristede gældsforpligtelser -308.176 -309.487

 

Gældsforpligtelser i alt -465.645 -485.333

 PASSIVER I ALT -1.610.058 -1.721.537
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1. Likvide beholdninger 
 

Den likvide beholdning er i 2015 forøget med 3.757 t. kr. og afgangsført -1.562 t. kr. i kursregulering såle-
des at ultimo beholdningen udgør i alt 117.496 t. kr. 

 
Likvide beholdninger Forskydning 

1.000 kr. 
Kontant beholdning 10 
Indestående i pengeinstitut  51.036  
Investeringsforeninger    99.480 
Realkreditobligationer            -146.768 
Forøgelse af kassebeholdning inden kursregulering    3.757 
Kursregulering m.v.                -1.562 

Forskydning i alt    2.196 
 

Kassebeholdningen ifølge kassekreditreglen (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning de seneste 
12 måneder) udgør pr. 31. december 2015, 157,0 mio. kr. 

 
 

2. Finansielle anlægsaktiver 
 

Aktier og andelsbeviser 
Indskud i følgende selskaber er reguleret efter indre værdi’s metode. Der er benyttet selskabernes regn- 
skaber for 2014. 

 
1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 
HMN I/S                      9.958                         -100                      9.858 
VEKS I/S                    20.134                   13.939 34.073 
KARA/ NOVEREN I/S 21.276                            95 21.371 
Solrød Forsyning Holding 249.848                      4.166 254.014 
Solrød Biogas                    16.000                             0                    16.000        
I alt 317.216 18.100 335.316 

 

 

Derudover er der forskydning på Finansielle anlægsaktiver med 4.209 t. kr. som fordeler sig således: 
 

Øvrige langfristede udlån 
 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 
Udlån til beboerindskud 5.092 501 5.593 
Andre langfristede udlån 111.659    572 112.231 
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder                    -4.047       66                    -3.981 
I alt 112.704 1.139 113.843 

 

Hensættelse til tab er i 2015 optaget med i alt 191.108 kr. 
 

I Andre langfristede udlån indgår lån til betaling af ejendomsskat med 110.621 t. kr., hvilket er et lille fald  
på -15,4 t. kr. 
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3. Fysiske anlæg til salg 
 

Aktiver vedr. Grunde til salg er optaget i anlægskartoteket med nedenstående værdier i 1.000 kr.: 
 

Trylleskov Strand                                      165.059 

Havdrup Vest 34.963 

Tryllesløjfen 2 1.200 

I alt 201.222 
 

Ovennævnte værdier er optaget til den udbudte salgspris pr. 31. december 2015. 
 
 

4. Tilgodehavender 
 

Den samlede forskydning på 17.987 t. kr. består i: 
 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 
Refusionstilgodehavender  25.112 -9.868 15.244
Tilgodehavender i betalingskontrol 26.562                   14.030                   40.592
Andre tilgodehavender 748 -183 565
Forskydning mellem årene   -6.295                   13.825  7.531
I alt 46.427

.686
                  17.804

1
63.932

 
 

5. Egenkapital 
 
 

Udvikling i egenkapital 1.000 kr. 

Egenkapital ultimo 2014 -1.028.275

Primosaldokorrektion (1) -45.743

Egenkapital primo 2015 -1.074.018

Udvikling i fysiske anlægsaktiver -29.370

Udvikling i reserve for opskrivning -29.678

Udvikling på balancekontoen: 

- resultat iflg. Regnskabsopgørelsen -5.044

- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat 910

- regulering af feriepengeforpligtelse – overføres ikke automatisk til re- -637

  resultatet i udgiftsregnskabet  

- finansiel leasing er optaget i balancen som garantiforpligtigelse i 2015   -944

- afskrivning af restance  -2.053

- øvrige reguleringer 15.072

Årets bevægelser på balancekontoen i alt -51.744

Egenkapital ultimo 2015 -1.125.762 
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1 - Specifikation primosaldokorrektion på egenkapitalen 1.000 kr. 

Solrød Biogas – forkert optaget i regnskab 2014 med 6,080 mio. kr. -9.920

Forsyningsområdet Solrød Biogas – regulering af primo saldo på funktion 9.35 5.548

Tilbageført saldo - Chr. Have, (Grundkapital landsbyggefonden nulstilles ultimo) -7.541

Udlån til beboerindskud (Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden nulstilles ultimo) -31.479

Korrektion vedr. refusion af fleksydelse – kontoret dobbelt i 2014 -146

Korrektion af primo saldo på mellemregningskonto for krav i OPUS debitor -40

Korrektion vedr. boligindskud Chr. Have 105

Korrektion vedr. boligregnskab 2015 - Chr. Have 29

Korrektion af primo saldo – administration vedr. forsyningsområdet  25

Korrektion af primo saldo vedr. leaset brandbil, optaget 2 gange i regnskab 2014 -1.041

Korrektion vedr. anlægskartoteket vedr. modpost for skattefinansierede aktiver -1.283

Sum -45.743
 
 

6. Hensatte forpligtelser 
Kommunens forpligtigelser til tjenestemandspension og arbejdsskade er optaget i balancen. 

 
1.000. kr. Primo Bevægelse Ultimo 
Ikke forsikringsdækket tjenestemandspension -110.760 4.909 -105.851
Pensionsforpligtelse lukkede lærergruppe -1.770 776 -994
Ikke forsikringsdækket arbejdsskadeforpligtelse -3.608 11 -3.597

 

Alle kommunens tjenestemandspensioner, bortset fra pensionsforpligtelse vedr. den lukkede lærergrup-
pe, er delvis dækket ved forsikring i SamPension. 
Der har været foretaget en aktuarmæssig beregning ultimo 2014, hvilket er aftalt foretaget hvert 5. år.  
Aktuarrapporten vedr. arbejdsskader er reguleret med 11 t. kr. i forhold til regnskab 2014. Forpligtelsen 
er optaget i forhold til årlig aktuarmæssig beregning fra forsikringsmægler. 

 
 

7. Kortfristede gældsforpligtelser. 
 

1.000 kr. Restgæld 31.12.2015 
Gæld til staten, boligindskudslån samt diverse systemkonti -3.069 
Kirkelige skatter og afgifter -2 
Skyldige feriepenge -70.535 
Anden kortfristet gæld (primært systemkonti med kreditorbetalinger og -62.268 

 udtrykker kommunens gæld til leverandører)  
Mellemregningskonti -36.844 
I alt -172.718 

-172718 
 

8. Langfristede gældsforpligtelser 
 

1.000 kr. Restgæld 31.12.2015 
Lån KommuneKredit -202.347 
Lån KommuneKredit ældreboliger -107.140 
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver* 0 
I alt -309.487 

 
* Leasingkontrakt vedr. brandbil til beredskabet – er overført til det nye fælles Østsjællandske beredskab – optages 

fremover som garantiforpligtelse i regnskabet. 
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Solrød Kommune har følgende swapaftaler med Danske Bank: 
 
 

Modpart: Danske Bank Swap nr. 5559J 
(Lånenr. 201137096 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 
Renteforhold 3 mdrs CIBOR 3,86% p.a. 
Hovedstol oprindeligt DKK 51.293.000,00 
Hovedstol 31/12 2015 DKK 43.842.664,70 
Handelsdato 29. marts 2011 
Startdato 31. marts 2011 
Slutdato 31. marts 2036 

 
 
 

Modpart: Danske Bank Swap nr. 6847W 
(Lånenr. 201238610 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 
Renteforhold 3 mdrs CIBOR 2,4570% p.a. 
Hovedstol oprindeligt DKK 47.983.000,00 
Hovedstol 31/12 2015 DKK 42.616.749,88 
Handelsdato 29. marts 2012 
Startdato 2. april 2012 
Slutdato 7. april 2037 

 
 

9. Garantiforpligtelser 
Kommunens garantiforpligtelse på 1.136.962 t. kr. pr. 31. december 2015 er specificeret nedenfor. 

 
Forpligtelse ultimo året, 1.000 kr. 2015 
HMN Naturgas I/S 9.858 
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 34.073 
KARA I/S 21.371 
Trafikselskabet Movia 1.302 
Solrød Fjernvarmeværk 53.354 
Solrød Spildevand A/S 26.232 
Solrød Biogas A/S 77.000 
Udbetaling Danmark 704.462 
Regaranti, almennyttigt boligbyggeri 188.615 
Finansielt leasede aktiver vedr. Østsjællands    

Østsjællands Beredskab 20.694 

I alt 1.136.962 
 

Det skal oplyses at alle landets kommuner hæfter solidarisk for garantien til Udbetaling Danmark på 
704.462 t. kr. Der er solidarisk hæftelse for garantien til Østsjællands Beredskab mellem kommunerne: 
Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns. 

 
 

10. Eventualrettigheder/ -forpligtelser 
Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, tilsammen på 35,1 mio. kr. pr. 31. december 2015. 
Eventualrettigheder er ydelser, der i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor 
kommunen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende og har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. 

 

Eventualforpligtelser optages derudover og er eventuelle kendte omkostninger i forbindelse med retssa- 
ger samt ubehandlede fakturaer, hvor betalingsforholdet endnu ikke er afklaret ved afslutning af regn- 
skabsåret, samt operationel leasing. Eventualforpligtelserne udgør 5,0 mio. kr. pr. 31. december 2015. 

 
Eventualrettigheder/ -forpligtelser kan specificeres som følger: 
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Eventualrettigheder 

Gældsbrev/pantebrev 

Tilgode-
havende 
1.000 kr. 

 
Indskud i Landsbyggefonden 

 
31.479,0 

Gulspurven 634,4 
Gulspurven, afd. III 837,2 
Jersie Forsamlingshus 300,0 
Solrød Forsamlingshus 598,4 
Ejerpantebreve udstedt i henhold til servicelovens §§97 og 98 1.300,0 

Eventualrettigheder i alt 35.149,0 

 
 

Eventualforpligtelser Restgæld 
1.000 kr. 

 
Årsopgørelse, Kommune Leasing, operationel leasing.       
Udestående med Gjensidige Forsikring – uenighed om betaling 
af faktura. 

 
1.887,0 
 
3.101,9 

Eventualforpligtelser i alt 4.988,9 
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Personaleoversigt 
Fast personale 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Byudvikling, miljø og trafik 24 23 22 1 22 
Undervisning og kultur 459 447 427 446 417 
Sundhedsområdet 18 19 24 24 28 
Sociale opgaver og beskæftigelse 535 532 509 509 498 
Administration 165 171 180 190 186 
I alt 1.201 1.192 1.162 1.170 1.151 
Personaleoversigt 
Fast + løst personale 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Byudvikling, miljø og trafik 24 24 23 3 24 
Undervisning og kultur 526 512 438 457 426 
Sundhedsområdet 18 19 24 23 27 
Sociale opgaver og beskæftigelse 567 558 536 535 527 
Administration 165 171 180 189 185 
I alt 1.300 1.284 1.201 1.207 1.189 

 

Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger, og er således ikke udtryk for antal ansatte i kom-
munen. 

 
Det samlede personaleforbrug, der også indeholder løst ansat personale, viser et fald i antallet af ansat-
te med 18 fuldtidsstillinger.  
Der har været en ændring for kontering af personale ved stadion og idrætsanlæg således, at 21 fuld-
tidsansatte konteringsmæssigt er flyttet fra konto 3 undervisnings og kultur til konto 0 byudvikling, bolig- 
og miljøforanstaltninger. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

           5 års nøgletal 
 

Økonomisk råderum 

(mio. kr.) 

Opr. 
Budget 
2011 

Regnskab 
2011 

Opr. 
Budget 
2012 

Regnskab 
2012 

Opr. 
Budget 
2013 

Regnskab 
2013 

Opr. 
Budget 
2014 

Regnskab 
2014 

Opr. 
Budget 
2015 

Regnskab 
2015 

Indtægter 
-1.005,7

 
-1.004,6 

 
-1.018,5 -1.016,9 -1.078,0 -1.078,3 -1.093,5 -1.093,9 -1.111,8 -1.110,6

 Skatter 

Tilskud og udligning -29,0 -52,4 -83,2 -91,9 -57,3 -54,0 -51,8 -53,9 -9,1 -3,0

Beskæftigelsestilskud   -43,2 -45,9

Indtægter i alt -1.034,7 -1.056,9 -1.101,7 -1.108,8 -1.135,3 -1.132,3 -1.145,3 -1.147,9 -1.145,9 -1.159,5

Udgifter   

Serviceudgifter 832,0 786,5 875,3 832,9 890,3 858,8 885,7 886,5 911,0 908,6

Overførselsudgifter 153,7 164,8 190,4 178,7 188,4 188,0 194,1 212,4 205,6 204,2

Renter 10,9 2,6 10,2 4,0 9,5 3,7 7,9 2,2 5,3 4,7

Udgifter i alt 996,7 953,9 1.075,9 1.015,6 1.088,3 1.050,5 1.087,7 1.101,0
1

1.121,9  1.117,5

Budgetbalance -38,0 -103,0 -25,8 -93,3 -47,1 -81,8 -57,6 -46,9 -24,0 -42,0

Afdrag på lån 10,2 10,1 12,0 12,1 14,4 75,5 11,8 11,8 12,4 12,3

Finansielt råderum   
(- = positivt råderum) 

-27,8 -92,9 -13,8 -81,2 -32,7 -6,3 -45,7 -35,0 -11,6 -29,7

Skattefinansierede  
anlæg 

11,8 42,1 34,6 68,4 34,9 40,0 39,6 63,5 47,0 36,9

Brugerfinansieret  
område 

1,3 -0,8 1,3 -0,7 3,9 1,9 1,6 -0,5 1,5  0,9

Finansforskydninger 12,2 19,4 6,6 -14,8 22,0 4,1 24,4 38,7 6,1 4,5

Lånoptagelse -14,9 -53,3 -6,7 -48,0 14,4 75,5 -9,0 -5,7 -7,0 -16,4

Resultat -17,4 -85,5 22,0 -76,3 28,1 39,7 10,9 61,0 36,0 -3,8

  

             =indtægter / +=udgifter 
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Ledelseserklæring 
 
 
 

Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2015 for Solrød Kommune oversendes til revision. 
 

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overens-
stemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og 
regnskabssystem for kommuner. 

 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende 
billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 

 
I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. 

 
 
 
 

Solrød Kommune, den 25. april 2016 
 
 
 
 

Niels Hörup Henrik W. Nielsen 
Borgmester Administrerende direktør 
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