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

Mål 

Borgerbetjening, administration og Byråd 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Der skal skabes gode rammer for det nye by-
råds politiske arbejde.   
  

Det nye byråd skal i 2018 definere rammerne for deres politiske 
arbejde med udgangspunkt i dokumenterne ”Godt byrådsskab” 
og ”Politisk ledelse og aktivt medborgerskab”. 
 
Det nye byråd skal i 2018 formulere en vision for Solrød Kom-
mune og formulere konkrete indsatsområder, der understøtter 
arbejdet med visionen. 

Solrød Kommunes image som attraktiv bosæt-
ningskommune skal styrkes. 
  

Min. 4000 omtaler af Solrød Kommune i pressen i 2018. 
Min. 10 % flere følgere af kommunens tilstedeværelse på de 
sociale medier i 2018. 

Der skal sikres en fremtidssikret økonomi på it-
området. 

Nedsættelse af udgifter til nuværende it-systemer med 10 % i 
2018 via genforhandlinger med leverandører. 

Der skal være en optimal beskyttelse af bor-
gernes data. 

Implementering af den nye persondataforordning i 2018 for at 
understøtte sikrest mulig indsamling, registrering, opbevaring, 
brug og videregivelse af persondata. 

 

Erhverv 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

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

Understøtte de lokale virksomheders vækst og udvikling gen-
nem Greve-Solrød Erhvervsservice, som vejleder virksomheder 
og iværksættere samt arrangerer informationsaftener for iværk-
sættere, workshops for etablerede virksomheder mv. 
 
Løbende dialog med det lokale erhvervsliv gennem virksom-
hedsbesøg, dialogmøder og netværksmøder. 
 
Understøtte den regionale erhvervsindsats gennem det er-
hvervspolitiske samarbejde i Greater Copenhagen. 
 
Understøtte virksomhedernes rekrutteringsudfordringer gennem 
særlig opmærksomhed på nyrekruttering, opkvalificering og 
fastholdelse af medarbejdere til virksomheder på tværs af 
kommunegrænsen for at styrke kommunens erhvervsservice.  

Serviceniveau 

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

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

Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. (tabel, hvis der kun 
er en). Beløbene i tabellen er angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne (tabellen) viser bevægelsen fra over-
slagsåret 2018 vedtaget med budget 2017-2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konse-
kvenser af byrådssager efter budgetvedtagelsen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere 
på området. Den samlede op- og nedjustering 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) 

4. Borgerbetjening, administration og Byråd 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 94.644 95.752 94.881 94.881 

2. Opjustering af budgetgrundlag 11.337 10.332 10.232 10.975 

3. Nedjustering af budgetgrundlag -800 -803 -803 -803 

4. Nye initiativer 3.734 3.441 3.141 3.141 

Budget 2018-2021 109.015 108.722 107.451 108.194 

Nye initiativer 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 2A: Nye initiativer i budgettet (Serviceudgifter indenfor servicerammen) - 1.000 kr. 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-11 Borgertilfredshedsundersøgelse 65 0 0 0 

09-19 2 årsværk til IT området 1.080 1.080 1.080 1.080 

03-20 Opnormering på det juridiske område 620 620 620 620 

03-21 Opnormering på kommunikationsområdet 560 560 560 560 

03-31 Kattegatkursus til nye byrådsmedlemmer og strategiseminar 150 0 0 0 

03-34 Virtuel borgerbetjening - samlet forslag 550 550 550 550 

03-38 Nedbringelse af sygefravær 300 300 0 0 

03-41 Økonomiske gevinster ved  e-handel 201 143 143 143 

09-19 Medieguide på skoler 188 188 188 188 

15-25 Ældrerådets budget opjusteres første år efter valg 20 0 0 0 

 Nye initiativer, i alt (se punkt 4 i tabel 1A) 3.734 3.441 3.141 3.141 

Borgertilfredshedsundersøgelse 

Byrådet har besluttet at gennemføre en bred borgertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år. Denne tilfreds-
hedsundersøgelse, som klarlægger den generelle tilfredshed blandt et repræsentativt udsnit af kommu-
nens borgere, skal næste gang gennemføres i 2018. Se fx borgertilfredsundersøgelsen fra august 2014 
på solrod.dk. 

2 årsværk til IT-området 

Digitaliseringsområdet udvikler sig hastigt i hele Danmark, hvilket i høj grad også påvirker Solrød Kom-
mune. Således indføres der jævnligt nye systemer både i administrationen og over for borgerne (selvbe-
tjeningsløsninger), og der opstår jævnligt nye snitflader mellem forskellige systemer.  
Dette gør, at it-opgaverne i kommunerne hele tiden bliver større og mere komplekse. Hertil kommer sta-
digt voksende krav om mobilitet, brug af trådløse devices og øgede udfordringer inden for datasikkerhed, 
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hvor kommunerne hele tiden skal øge deres sikkerhed både i forhold til sikring af borgernes personlige 
oplysninger og beskyttelse mod hackerangreb udefra 

Der afsættes midler til et årsværk til IT-support, for at tilgodese stigningen i antal og kompleksitet af sup-
portopgaverne. 

De seneste år er både udfordringerne med og kravene til it-sikkerhed steget betragteligt. Kommunerne 
oplever stadigt flere forsøg på sikkerhedsbrud udefra, og samtidig stiller den kommende  
EU-persondataforordning betydeligt større krav til kommunernes datasikkerhedsniveau end nogen sinde 
før. Disse udfordringer øges ligeledes med stigningen i antallet af trådløse netværk og trådløse devices. 

Yderligere afsættes et årsværk til udførelse af opgaver inden for it-sikkerhed og til at forankre opgave-
løsningen i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (sammen med Høje-Taastrup, Ishøj, Vallens-
bæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Dragør kommuner). Fra 2018 og frem vil det være et 
krav, at alle kommuner har ansat en eller flere DPO’er (Data Protection Officers). En sådan DPO skal 
sikre, at kommunerne overholder alle sikkerhedskrav. Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 
planlægger ansættelse af en eller flere fælles DPO’er. Planen er, at denne eller disse fælles DPO’er skal 
have en kontakt til en sikkerhedsperson i hver af kommunerne. 

Opnormering på det juridiske område 

For at sikre en professionel og høj kvalitet i opgaveløsning både for politikere, direktion og den øvrige or-
ganisation afsættes midler til ansættelse af en jurist. 

Opnormering på kommunikationsområdet 

Byrådet vedtog i starten af 2016 en imagestrategi, som skal understøtte Byrådets vision om at være det 
bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Som en del af imagestrategien har administrationen ar-
bejdet målrettet med at styrke kommunens image i både pressen og på de sociale medier, hvilket har 
øget kommunens synlighed i medierne og blandt borgere inden og uden for kommunen betragteligt. I det 
hele taget medvirker en stærk profil både i pressen og digitalt til at sende et billede af Solrød Kommune 
som en dynamisk og velfungerende kommune, som er til stede der, hvor borgerne er, og som bestræber 
sig på at følge med tidens krav og forventninger. 

Således var der i 2016 ca. 3500 presseomtaler, hvoraf stort set alle var positive over for kommunen, og 
Solrød Kommune har pt. ca. 2700 følgere på Facebook, hvilket svarer til over 10 pct. af borgerne i kom-
munen.  

Der er i Solrød Kommune i 2017 en normering på en enkelt kommunikationskonsulent til at løse den sto-
re opgave med pressemeddelelser, Nyt fra Byrådet mv. og på de sociale medier. Hertil kommer, at der i 
2017 er en midlertidigt ansat kommunikationskonsulent til at understøtte arbejdet, da det ikke er muligt at 
opretholde det nuværende niveau med et enkelt årsværk. Der afsættes midler til en normering på ét års-
værk på kommunikationsområdet, således at der fra 2018 er to faste kommunikationskonsulenter på om-
rådet. Med den ekstra normering vil det være muligt at opretholde det nuværende niveau 

Kattegatkursus til nye byrådsmedlemmer samt strategiseminar 

Nyvalgte byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i de såkaldte kattegatkurser, hvor de introduceres til op-
gaven som kommunalpolitiker og de centrale forvaltningsbestemmelser samt får mulighed for at vidende-
le og etablere netværk på tværs af kommuner.  

Derudover afholdes strategiseminar for hele det nye byråd, hvor byrådet sammen sætter retningen for 
den kommende byrådsperiode. 

Virtuel borgerbetjening samlet forslag 

Ved viruel borgerbetjening foregår en samtale med en borger via video i stedet for ved, at en medarbej-
der tager hjem til den pågældende borger, eller ved at borgeren møder fysisk op til et møde. 

Der afsættes budget til at implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i 
et effektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og 
fysiske møder med borgerne, men på sigt ved en mere intensiv opfølgning og rådgivning. Virtuel borger-
betjening kræver en sikker linje, som kan opnås gennem implementering af Skype for Business. Områ-
derne, hvor virtuel borgerbetjening i første omgang forventes implementeret, er: Socialvejlederstøtte (an-
den pædagogisk støtte i henhold til Servicelovens § 85), beskæftigelsessamtaler i Jobcenteret – herun-
der opfølgning i dagpengesager, opfølgning på virksomhedspraktikforløb og løntilskud, online-tolkning, 
virtuel hjemmepleje, sygedagpengeopfølgning (samtaler med borgere, der er for syge til personligt 
fremmøde), telemedicin, tryghedsbesøg, forebyggende hjemmebesøg (genoptræningen) og virtuel gen-
optræning. 
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Nedbringelse af sygefravær 

I den seneste trivselsundersøgelse fra 2015 påpeges det, at mere end 25 % af medarbejdere er udfor-
dret i forhold til problemer med bevægeapparatet. Af besvarelserne fremgår det, at 9 % er udfordret hele 
tiden eller en stor del af tiden, mens 18 % er udfordret en del af tiden.  

På den baggrund deltidsansættes en fysio-/ eller ergoterapeut på halv tid til forebyggende arbejde. Ord-
ningen etableres foreløbigt for en 2-årig periode og med mulighed for forlængelse. Formålet med ordnin-
gen er at nedbringe sygefraværet for de medarbejdergrupper, som fysio-/ ergoterapeuten rådgiver/ un-
derviser. Derudover har ordningen til formål at mindske daglige gener, der ikke nødvendigvis er syg-
doms- eller fraværsfremkaldende, men kan føre til reduceret trivsel og effektivitet i arbejdet.  

Økonomiske gevinster ved e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 

Medieguide på skoler 

Driften af netværket på skolerne blev i 2017 overtaget af IT-afdelingen for på denne måde at sikre en 
stabil og sikker drift til gavn for kommunens lærere og elever. Denne sammenlægning af skolenetværk 
med de administrative netværk medfører en udgift på politikområde 4. 

Ældrerådets budget opjusteres første år efter valg 

Ældrerådet vil først år efter valg have højere udgifter til bl.a. uddannelse m.v. af nye medlemmer. Der af-
sættes derfor 20.000 kr. ekstra i 2018. 

Budget 2018-21 

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

Tabel 3A: Nettobudget på kontoområder (Serviceudgifter indenfor servicerammen -1.000 kr.) 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

6.42.40 Fælles formål 88 88 88 88 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.516 4.366 4.366 4.366 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 253 233 233 233 

6.42.43 Valg m.v. 0 946 0 663 

6.45.50 Administrationsbygninger 59 59 59 59 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 37.265 36.856 36.556 36.557 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 24.020 22.844 22.844 22.844 

6.45.54 Naturbeskyttelse -506 -506 -506 -506 

6.45.55 Miljøbeskyttelse -490 -490 -490 -490 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -401 -401 -401 -401 

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.784 5.784 5.784 5.784 

6.48.67 Erhvervsservice- og iværksætteri 1.095 1.095 1.095 1.095 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 18.789 19.348 19.255 19.255 

6.52.72 Tjenestemandspension 9.300 9.136 9.136 9.136 

6.52.76 Generelle reserver 9.245 9.365 9.433 9.513 

I alt 109.015 108.722 107.451 108.194 
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6.42.40 Fælles formål 

Udgifter der ikke kan placeres under funktion 6.42.41, 6.42.42 eller 6.42.43 placeres her, bl.a. tilskud til 
partierne. Der er afsat 88 t.kr., bl.a. til udbetaling af et lovpligtigt tilskud pr. afgiven stemme ved sidste 
kommunalvalg.  

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

På kontoen er der afsat 4.516 t.kr. til Byrådet. Det dækker over vederlag, kørsel, uddannelse og repræ-
sentation. Der er afsat midler til 19 byrådsmedlemmer. Der er tegnet ansvarsforsikring.  

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, samt valg til disse afholdes her og der 
budgetteres med 253 t.kr. 

Det drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skolebestyrelser/ Ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, det 
Lokale Beskæftigelsesråd, Ældrerådet, Grønt Råd, Beboerklagenævn og Huslejenævn. Der er afsat 20 
t.kr. ekstra til Ældrerådet i 2018, som følge af øgede udgifter efter valget.  

6.42.43 Valg m.v. 

Til afholdelse af valg er der afsat budget som følger.  

Valg (i 1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 

Kommunal-, regions-, Folketings-, EU- samt Ældrerådsvalg 0 946 0 663 

I 2019 er afsat midler til EU (hvert 5. år) og folketingsvalg (mindst hvert 4. år). Derudover er der afsat 663 
kr. til kommunalvalg i 2021 (hvert 4. år). 

6.45.50 Administrationsbygninger  

Budgettet på 59 t.kr. er afsat decentral rengøring af Rådhuset. Fra 2018 er størstedelen af budgettet flyt-
tet politikområde 03 – Kommunale ejendomme.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger  

I tabel 2 ses et budget på 37,265 mio. kr. til 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Det dækker udgifter til 
nedenstående afdelinger på rådhuset, fortrinsvis personaleudgifter samt generelle udgifter der dækkes af 
forskellige afdelinger, men hvor der er tale om fællesudgifter for den kommunale administration. F.eks. 
porto, information, inventar, kontorartikler, trykkeri, ESDH samt effektiviserings- og omstillingspuljer. I 
forbindelse med ændring af politikområder i 2018, er der flyttet budget til andre politikområder. 

Sekretariat og forvaltninger Budget 2018 

Sekretariat og IT 8.263 

Økonomiafdelingen 5.444 

Personaleafdelingen 17.583 

BorgerService 4.299 

Teknik og Miljø 1.676 

I alt (1.000 kr.) 37.265 

De områdeansvarlige har ØD-midler (Økonomisk decentralisering), med overførselsadgang. (Se evt. af-
snittet om ”Bevillingsregler” bagerst i Mål og Midler.) Derudover er der forskellige udgifter som ikke giver 
ret til overførsel, f.eks. puljer og udgifter til fællesskaber. 

Ledelsessekretariat og IT  

Ledelsessekretariatet har ansvar for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd og direktion, tværgåen-
de organisatoriske udviklingsopgaver og digitalisering. ØD udgør 6,899 mio. kr. i 2018.  

Direktionens udviklingspulje er placeret i Ledelsessekretariatet. Den anvendes til initiativer vedr. ledelse 
af kommunens DIA ledergruppe, de bevillingsansvarlige ledere, og direktionens kompetenceudvikling.  
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Medlemskab af Kommunernes Landsforening afholdes af Ledelsessekretariatet. Der er tale om et kon-
tingent, der til en vis grad dækker den fælles interessevaretagelse, konsultation og afklarende spørgs-
mål. Øvrige ydelser afregnes separat. 

Økonomiafdelingen 

Afdelingen varetager indkøb, udbud, økonomiservice- og styring (herunder budgetlægning og regnskab). 
Afdelingens primære formål er at understøtte direktionen og ledelsen i økonomiske anliggender. Derud-
over er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer. ØD udgør 5,500 mio. kr. i 2018. 

Personaleafdelingen, samt tværgående personalepuljer 

Afdelingen servicerer organisationen ift. løn- og personalespørgsmål. Yderligere er afdelingen ansvarlig 
for en række HR aktiviteter. Hertil kommer budgetansvaret for de afsatte tværgående personalemæssige 
budgetpuljer. Personaleafdelingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, f.eks. 
lederløn, løn til elever og barselspulje. Det samlede budget under personaleafdelingen udgør 17,583 
mio.kr., heraf udgør ØD 4,927 mio. kr. i 2017.   

Borgerservice 

Denne afdeling varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Enten ved direkte henvendelse i 
stueetagen eller via telefon eller IT-systemer. Borgerservice varetager også kontrolindsatsen, samt inter-
ne funktioner, f.eks. i forhold til kommuneinformation. ØD udgør 4,937 mio. kr. i 2017. 

Gebyr ved overtrædelse af lov om det Centrale personregister 

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

Solrød Kommune har fra 2017 opkrævet følgende differentierede bøder for: 

 anmeldelse af flytning senere end 5 dage og indtil 1 måned 

 ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 

Det er fortsat målet, at den samlede restancemasse og antallet af restanter fortsat er faldende over tid 
samt at inddrive de fleste restancer uden overdragelse af fordringen til SKAT.  

Teknik og Miljø  

Ejendomscentrets udgifter til Kantinen samt diverse fælles Rådhusudgifter fremgår her. Fx til kontorartik-
ler, planteservice m.v.  

6.45.52 Team IT og fælles telefoni  
Området omfatter kommunens samlede centrale budget til it i administrationen, herunder drift, vedlige-
holdelse, udvikling og drift af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening i alt 24,020 mio.kr. Om-
rådet opnormeres i 2018, se tabel 2 med Nye Initiativer, således at ØD udgør 5,244 mio. kr. på persona-
ledelen under Ledelsessekretariatet, samt 18,773 i ØD for IT-udgifterne.  

6.45.54 Naturbeskyttelse  
Teknik og Miljø varetager administration af Naturbeskyttelse, og opkræver et administrationsbidrag på 
506 t.kr. 

6.45.55 Miljøbeskyttelse  
Teknik og Miljø varetager administration af Miljøbeskyttelse, og opkræver et administrationsbidrag på 
490 t.kr. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet  
Der opkræves et administrationsbidrag på 401 t.kr. 

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  
Udbetaling Danmark har overtaget en del af kommunens opgaver, og kommunen skal betale et admini-
strationsbidrag. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD 
systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne 
af kommunerne. Det samlede bidrag til Udbetaling Danmark stiger med over 2 mio.kr. fra 2017 til 2018, 
mens kommunen direkte betaling til KMD falder i samme målestok. Det er KL, Kombits og Udbetaling 
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Danmarks forventning, at de samlede udgifter vil falde de kommende år, efterhånden som KMD syste-
merne udfases og modsvares af billigere systemer i UDK regi. Budgettet i 2018 er på 5,764 mio.kr. 

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri  
Udgiften udgøres af 610 t.kr. der er afsat til erhvervssamarbejde og 485 t.kr. der er fsat til regionalt 
væksthus. Begge dele administreres af JOBS. 

6.52.70 Løn og barselspuljer 
Under dette område befinder sig flere puljer af tværgående karakter. I 2018 og følgende år er puljen for-
højet, da den forventede lønstigning pr. 1.4.2018 og efterfølgende IKKE er budgetteret på enkelte løn-
konti, da der er for stor usikkerhed omkring overenskomstresultatet 2018. Når der er klarhed over løn-
stigningerne for 2018, vil lønpuljemidlerne blive fordelt til de enkelte lønkonti. En ny overenskomst for-
ventes at løbe fra 1.4.2018 til 31.3.2021. 

Budgettet på 18,789 mio.kr er fordelt under såvel Økonomiafdelingen, som Personaleafdelingen. Perso-
naleafdelingen har puljer til løndannelse og lønsumsstyring for 11,706 mio.kr. mens Økonomiafdelingen 
administrerer puljer for 7,083 mio. kr.  

Indholdet af puljerne fremgår nedenstående.  

A. Direktionens lønpulje 
Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger med institutions- og afdelingsledere. 

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

C. Lønpulje vedr. nødlidende institutioner eller afdelinger 
Puljen er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige negative økonomi-
ske konsekvenser. Der skal aktivt ansøges om dækning fra puljen. 

D. Barsel 
Puljen er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der 
har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er bl.a. sket via reguleringen af lønfremskrivningen fra år til 
år.  

E. Fratrædelser m.v. 
Der er afsat en pulje til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i 
forbindelse med uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 el-
ler 3 måneders løn). 

F. Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 
Der er afsat pulje tildækning af helt ekstraordinære, eller svært budgettérbare udgifter som forventes at 
følge af den kraftige demografiudvikling og som derfor ikke forventes at kunne håndteres indenfor de af-
satte demografipuljer.  

G. Lov- og cirkulæreprogram 
Økonomi- Og Indenrigsministeriet har udmeldt konsekvenser af love- og cirkulærer, der påvirker den 
kommunale økonomi for 2018. Heri indgår love vedtaget fra efteråret 2016-juni 2017. I det omfang mid-
lerne ikke er udmøntet direkte på de pågældende områder, fx som følge af sen lovvedtagelse, manglen-
de vejledninger, er der afsat denne pulje. Midler fra puljen kan tilføres i forbindelse med budgetopfølg-
ningen eller gennem selvstændig sag. 

H. Organisationsforhandlinger 
Der er afsat pulje til dækning af overenskomstforhandlingerne 2018. Der er i de bestående lønbudget ik-
ke sket fuld fremskrivning af lønnen, kun med den del der er sikker. Resten afsættes i pulje, og vil blive 
udmøntet når der er klarhed over overenskomstresultatet.  

6.52.72 Tjenestemandspension  
Der er afsat midler til tjenestemandspension og beløbet skal dække de udgifter kommunen har til pensi-
onister og genforsikring af kommende pensionister. Der er i budgettet afsat i alt 9,300 mio.kr. til disse. 
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Af ovenstående 9,300 mio.kr udgør 1,381 mio.kr udgifter til genforsikring, som sker ved indbetaling af et 
beløb der svarer til 55,1 % af lønnen til de tjenestemandsansatte. Herved undgår kommunen at skulle 
betale hele pensionen ved pensioneringen (det klarer Genforsikringsselskabet). Antallet af tjenestemænd 
er faldende. 

Budgettet til nuværende pensionister udgør 7,919 mio. kr. 

6.52.76 Generelle reserver 
Puljen til budgetoverholdelse er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen 
udgør 9,245 mio.kr. for 2018, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af 
kommunens/kommunernes serviceramme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. 
budgetloven. 

Nøgletal 

Administration,  
kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele Landet 

Administrationsbygninger 134 205 234 226 

Sekretariat og forvaltning 2.981 3.095 2.581 2.655 

Administration,  
kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele Landet 

Administrationsbygninger 105 192 199 228 

Sekretariat og forvaltning 3.016 3.233 2.595 2.759 

Kilde ECO nøgletal tabel 9.400 og 9.401. 
 


