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Området Kommunale ejendomme omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og 
udearealer. Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca. 89.000 
kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. 

Der er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

Mål 

Bygninger 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Volumen og indretning af den kommunale bygnings-
masse leverer gode rammer for udøvelse af kommu-
nal institutionsdrift, administration og andre kommu-
nale funktioner.  

Investeringer i og afvikling af bygninger og tekniske in-
stallationer sker med udgangspunkt i en samlet afvejning 
af planlægning, funktionalitet, miljø- og vedligeholdelses-
forhold, forsyningssikkerhed og æstetik.  

Kommunale bygninger og deres udearealer drives og 
vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og 
bygninger og omgivelser fremstår indbydende og vel-
holdte.  

Der arbejdes mod, at eksisterende byggeri og udearea-
ler bringes i en ensartet vedligeholdelsesstand, som le-
ver op til de til en hver tid gældende krav for aktuel be-
nyttelse.  

I kommunale bygninger fokuseres der på ressource-
besparende tiltag og på mulighederne for at udnytte 
vedvarende energi og reduktion af CO2-udledning.  

Nybygninger, renovering og tilbygninger skal leve op til 
højest mulige energikrav ud fra helhedsbetragtninger af 
rentabiliteten af energibesparende foranstaltninger. 
CO 2-udslip reduceres med 2 % om året frem til 2025.  

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabellen 
er angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 
2017-2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetved-
tagelsen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og ned-
justering af budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses 
mere detaljeret i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 1A: Budgettets udvikling - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

3. Kommunale ejendomme -service 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 52.822 53.801 54.034 54.034 

4. Opjustering af budgetgrundlag 3.192 3.171 3.237 3.237 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -356 -886 -886 -886 

6. Nye initiativer 107 107 107 867 

Budget 2018-2021 55.767 56.195 56.494 57.254 

Tabel 1B: Budgettets udvikling - Overførselsudgifter 

3. Kommunale bygninger - overførselsudgifter 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser -140 -140 -140 -140 

4. Opjustering af budgetgrundlag 0 0 0 0 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -9 -9 -9 -9 

6. Nye initiativer 0 0 0 0 

Budget 2018-2021 -148 -148 -148 -148 
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Tabel 2: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

16-14 Afledt drift af ny hal ved SIC    760 

 Nye initiativer, i alt    760 

16-14: Afledt drift til ny hal ved SIC: 

Driftsudgifter til ny hal ved SIC. Hallen er forventet i drift primo 2021 og beløbet er derfor et helt års udgif-
ter til drift af hallen fra 2021.   

Budget 2018-21 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget Serviceudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde  2018  2019 2020  2021 

0.22.03 Erhvervsformål 28 28 28 28 

0.22.04 Offentlige formål 3 3 3 3 

0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning) -139 -139 -74 -74 

0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme) 11.620 11.620 11.620 11.620 

0.25.12 Erhvervsejendomme -37 -37 -37 -37 

0.25.13 Andre faste ejendomme 1.356 1.301 1.301 1.301 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 449 449 449 449 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 158 158 158 918 

0.58.95 Redningsberedskab 46 46 46 46 

3.22.01 Folkeskoler 18.318 18.318 18.318 18.318 

3.22.05 Skolefritidsordninger 1.319 1.319 1.319 1.319 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.626 4.626 4.626 4.626 

3.32.50 Folkebiblioteker 1.575 1.575 1.575 1.575 

3.35.61 Biografer 72 72 72 72 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 357 357 357 357 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 455 455 455 455 

5.25.10 Fælles formål 833 833 833 833 

5.25.11 Dagpleje 208 208 208 208 

5.25.14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.989 5.472 5.706 5.706 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 121 121 121 121 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 266 266 266 266 

5.30.28 Hjemmesygepleje 406 406 406 406 

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 
primært mod ældre 

1.611 1.611 1.611 1.611 

5.72.99 Øvrige sociale formål 56 56 56 56 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 15 15 15 

6.45.50 Administrationsbygninger 2.105 2.105 2.105 2.105 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 4.951 4.951 4.951 4.951 

I alt 55.767 56.195 56.494 57.254 
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Centralt styrede områder, ejendomscentret  

Drift af kommunens bygninger er centralt styret af ejendomscentret. Bygningsudgifter kan deles op i for-
skellige udgiftstyper. Nedenfor er en samlet opgørelse på udgiftstyper samt en beskrivelse af, hvad de 
indeholder. Yderligere er der under udgiftstype en specifikation af fordelingen på bygninger og puljer. 
Ved etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger afsættes afledt drift til drift af 
bygninger når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygnin-
gens størrelse.  

Centralt styrede områder, ejendomscentret 

 2018 2019 2020 2021 

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme     

Udgifter til administrativt personale  3.108 3.108 3.108 3.108 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang     

Puljemidler 1.281 1.281 1.281 1.281 

Områder inden for Ejendomscentret ØD-ramme     

Indvendig Bygningsvedligeholdelse 8.393 8.407 8.407 8.407 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 7.010 7.010 7.010 7.010 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.981 1.956 1.956 1.956 

Personaleudgifter, ejendomscentret 6.113 6.113 6.113 6.113 

Serviceaftaler 1.565 1.567 1.567 1.567 

Områder uden for ØD     

Energiudgifter 13.419 13.378 13.378 13.378 

Renovation 675 675 675 675 

Rengøring og vinduespolering 9.459 9.468 9.468 9.468 

Måtteleje 108 109 109 109 

Central forsikring 2.463 2.456 2.456 2.456 

Skatter og afgifter 130 130 130 130 

Indtægter -1.352 -1.327 -1.262 -1.262 

Øvrige udgifter 1.414 1.864 2.098 2.858 

I alt 55.767 56.195 56.493 57.254 

Udgifter til administrativt personale 

Udgifter til administrative medarbejdere i ejendomscentret.  

Puljemidler 

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommu-
nens energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende inve-
steringer kan lånefinansieres. 

Puljemidler Budget 2018 

Energiinvesteringer 1.281 

I alt (i 1.000 kr.) 1.281 

Indvendig Bygningsvedligeholdelse, Udvendig Bygningsvedligeholdelse og Vedligehol-
delse af udearealer. 

Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning dvs. med vægt på en 
samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsy-
ningssikkerhed og æstetik 
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Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af 
den samlede bygningsmasse. 

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således: 

 Indvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udearealer 

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger: 

 Akut vedligeholdelse 
Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varig 
skader på kommunens bygninger eller at bygningen ikke må bruges. Eksempelvis smadret rude, 
hul i tag, vand indtrængen eller som rottebekæmpelse. 

 Løbende vedligeholdelse 
Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekt toilet-
kumme, defekt dørkarm eller beskadiget belægning. 

 Planlagt vedligeholdelse 
Ved årlig gennemgang af bygningerne ansættes ønsker/behov for større bygningsmæssige for-
bedringer, såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v. således at byggeriet kvalitetsmæssigt 
forbedres. Også på udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse 
af legepladsredskaber, belægninger m.m. 

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørs reparationer, repara-
tioner af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. 

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørs reparationer, reparati-
oner af tag eller maling af facade på bygninger. 

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, 
renovering af faldunderlag samt græs- og hækkeklipning. 

Personaleudgifter, ejendomscentret 

Udgifter i denne kategori går til personale vedrørende bygningsdrift såsom de tekniske servicemedarbej-
deres græs- og hækkeklipning. 

Energiudgifter 

Udgifter i denne kategori vedrører drift af bygninger som omfatter vand, varme, el samt vandafledning. 
Nedenfor er vist fordelingen på de enkelte kategorier. 

Energiudgifter Budget 2018 

Fjernvarme 4.949 

Naturgas 1.028 

El 5.998 

Vandforbrug 577 

Vandafledning 867 

I alt (i 1.000 kr.) 13.419 

Renovation 

Udgifter i denne kategori vedrørende renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald.  
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Rengøring og vinduespolering 

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og 
opfølgning af aftalte justeringer. Nedenfor er vist fordelingen på funktionsområder. 

Rengøring og vinduespolering Budget 2018 

00.25.13 Andre faste ejendomme 401 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 159 

03.22.01 Folkeskoler 4.353 

03.22.05 Skolefritidsordninger 395 

03.32.50 Folkebiblioteker 335 

03.35.61 Biografer 65 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 223 

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 179 

05.25.11 Dagpleje 197 

05.25.14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.566 

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 26 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 65 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 296 

05.72.99 Øvrige sociale formål 1 

06.45.50 Administrationsbygninger 678 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (kontraktopfølgning og ekstraopgaver) 521 

I alt (i 1.000 kr.) 9.459 

Måtteleje 

Udgifter til leje af måtter og rengøring af måtter.  

Central forsikring 

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, arbejdsskade, kollektiv ulykke, plejeanbragte per-
soner, erhvervsforsikringer m. fl. en del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisiko ved ska-
der og lign. 

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver der kan forebygge og reducere ska-
desomfanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af 
brandalarmeringsanlæg, overvågningsudstyr m.v. 

Skatter og afgifter 

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor/køretøjs afgifter. 

Indtægter 

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster. 

Serviceaftaler 

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilations anlæg, tyveri alarmer og brand alarmer. Neden-
for er fordeling vist på funktionsområder. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2018 – 2021 3. Kommunale ejendomme 
 

 

3-6 

 

Serviceaftaler Budget 2018 

00.25.13 Andre faste ejendomme 73 

03.22.01 Folkeskoler 588 

03.22.05 Skolefritidsordninger 41 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 239 

03.32.50 Folkebiblioteker 81 

03.35.61 Biografer 3 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 2 

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 

05.25.14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 272 

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 10 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30 

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 71 

06.45.50 Administrationsbygninger 143 

I alt (i 1.000 kr.) 9.459 

Øvrige udgifter 

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at 
de tages i drift. 

Øvrige udgifter Budget 2018 

Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 

Hyldevej 12, udgifter i forbindelse med ind og udflytning af borgere 18 

Afledt drift - Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på biblioteket 406 

Afledt drift – Udvidelse af daginstitutionen Bølgen 167 

Afledt drift – Skoleudbygningsplan 814 

I alt (i 1.000 kr.) 1.414 

Tabel 2B: Nettobudget overførselsudgifter (1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -148 -148 -148 -148 

I alt -148 -148 -148 -148 

Omfatter bygningsudgifter til beskæftigelsescenter på Fasanvej samt besparelsen på afledt drift i forbin-
delse med flytning af beskæftigelsescenter i 2018 fra Fasanvej til den nuværende SFO på Munkekær-
skolen, Tjørnen og Gyngen. Når det nye beskæftigelsescenter tages i drift i 2018 vil budgettet fra Tjør-
nen og Gyngen blive flyttet hertil for at finansiere bygningsdriften af det nye beskæftigelsescenter.  


