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Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, 
lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Helhedsplan for Idrætsområdet 2015-2019 (ny plan af byrådet i august 2014) 

 Folkeoplysningspolitik 

Mål 

Fritid og kultur 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Implementering af strategien ”Helhedsplan for 
idrætsområdet 2015-2019”  

Implementering af de politisk prioriterede indsatser inden for 
det afsatte budget i helhedsplan for idrætsområdet 2015-
2019 på baggrund af midtvejsstatus udarbejdet i 2017. 
Effekten defineres ud fra de enkelte projekter. 

Solrød Kommune sikrer rammerne for Fritids- og 
kulturområdets aktiviteter.  
  
Idrætsområdet vedligeholder faciliteter og anlæg, 
så de på bedst mulig vis kan imødekomme bor-
gernes mangeartede behov, og servicerer de 
borgere og foreninger, som benytter dem. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

Sikre en god dialog mellem skolebrugere og fritidsbrugere 
med henblik på en god udnyttelse af faciliteter og anlæg. 
Afdækning af brugernes ønsker til konkrete indsatser inden 
for de økonomiske rammer, som kan forbedre og modernise-
re forholdene på de forskellige faciliteter i forhold til; 
idrætsaktiviteter 
sociale aktiviteter 
adgang til idrætsfaciliteterne 
opbevaring af udstyr og redskaber 
omklædning. 
Effekten er, at foreninger og idrætsudøverne oplever bedre 
forhold for deres fritidsaktiviteter.  
Dialog med foreninger og borgere om behov og ønsker til 
idræts- og klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter i forhold til af-
sat budget til nye fritidsfaciliteter i 2019-2020. 
Effekten er, at der med anlægsprojektet skabes et mere ak-
tivt og levende idrætsliv i Solrød Idrætscenter. 

Solrød Kommune sikrer rammerne for Fritids- og 
kulturområdets aktiviteter 
  
Kultur og Fritid administrerer på enkel og ubu-
reaukratisk vis kommunens varierede tilskuds- og 
støttemuligheder. Foreninger og initiativtagere 
kan her få støtte, vejledning og rådgivning, og lo-
kaleadministration giver gode vilkår for aktiviteter 
året igennem. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

Implementering af nyt IT system til digital ansøgning af til-
skud og puljer, som skal gøre ansøgningsprocessen nemme-
re for både frivillige og administration. 
Effekten er mere tidssvarende ansøgningsproces og et min-
dre tidsforbrug. 
Forbedre digitalt udlån af lokaler for foreninger og administra-
tion. Indsatsen skal optimere den eksisterende ”Egon” loka-
lebookingløsning. Alternativt skal der investeres i en ny it, 
som formodentligt kræver en anlægsinvestering. 
Effekten er en mere smidig bookingproces og et mindre tids-
forbrug for frivillige og administration. 

Solrød Kommune understøtter brede, mangear-
tede og kvalitetsprægede fritids- og kulturtilbud til 
alle aldersklasser – primært til bredden, men og-
så til eliteudøverne. 
  
(Implementering af Fritids og Kulturpolitik.)  

Iværksættelse af en kommunikationsindsats for at skabe 
øget kendskab til kommunens tilskud og puljer for herigen-
nem at skabe en større og bredere søgning fra målgruppen. 
Effekten er, at der er skabt flere aktiviteter for borgere i alle 
aldre og med forskellige interesser. 

Folkebiblioteket sikrer borgernes frie adgang til 
information, kulturel viden, dannelse og medbor-
gerskab. Åbningstid, indretning og aktiviteter skal 
imødekomme borgernes behov.  

Implementering af politisk prioriterede indsatser fra Kultur-
kortlægning 2017 inden for det afsatte budget. 
Effekten er, at borgerne oplever et mere levende bibliotek og 
kulturhus.  

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.  
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Tabel 1: Budgettets udvikling - serviceudgifter 

10. Kultur og Fritid 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 22.781 22.788 22.788 22.788 

4. Opjustering af budgetgrundlag 478 478 478 478 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -227 -234 -234 -234 

6. Nye initiativer 57 -18 -18 -18 

Budget 2018-2021 23.090 23.015 23.015 23.015 

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

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-41 Økonomiske gevinster ved e-handel -18 -18 -18 -18 

16-08 Nyt dræn til opvisningsbane 75    

 Nye initiativer, i alt 57 -18 -18 -18 

 

03-41 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. 

16-08 Nyt dræn til opvisningsbane: 

Nyt dræn på opvisningsbane skal sikre at banen ikke ligger under vand og bliver ødelagt som følge her-
af. Etableringen af nyt dræn vil dræne banen bedre og således muliggøre at banen kan tages i brug ved 
sæsonstart, hvilket ikke har været muligt de seneste år pga. vand på banen samt fugtigt baneunderlag. 

Budget 2018-21 

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

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

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 8.792 8.717 8.717 8.717 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -233 -233 -233 -233 

3.32.50 Folkebiblioteker 9.006 9.006 9.006 9.006 

3.35.62 Teatre 89 89 89 89 

3.35.34 Andre kulturelle opgaver 259 259 259 259 

3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter) 559 559 559 559 

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 991 991 991 991 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.281 1.281 1.281 1.281 

3.38.74 Lokaletilskud 877 877 877 877 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.470 1.470 1.470 1.470 

Budget i alt i 1.000 kr. 23.090 23.015 23.015 23.015 
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0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 

Område Budget 2018 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 9.639 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 1.471 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -102 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, U-ØD -3.063 

Grøn pleje 393 

Kunstgræsbane 454 

I alt (i 1.000 kr.) 8.792 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætsfaciliteter, der primært er rettet mod børn og 
unge. 

Område Budget 2018 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 315 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, U-ØD -548 

I alt (i 1.000 kr.) -233 

Fællesudgifter på idrætscentret, ØD 

Fællesudgifterne på idrætscentret omfatter udgifter til idrætsområdets fællesdrift. Det er primært lønud-
gifter til fagpersonale. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler og rengø-
ringsmaskiner og andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, kontorhold og kopimaskine. 

Fælles ØD indeholder også Solrød Kommunes pulje til rekvisitanskaffelser, som Solrød Idræts Union har 
kompetencen til at udlodde. 

Idrætsområdet omfatter haller og anlæg spredt i kommunen, men administreres samlet, så stordriftsfor-
delene i videst omfang udnyttes. 

Hallerne inklusiv idrætscentret og svømmehallen, ØD 

Området omfatter det direkte budget til drift af hallerne samt udendørs anlæg. Budgettet omfatter pri-
mært udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og 
reparation af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes lønudgifter til halinspektører og udgifter 
til IT systemer, telefoni og videoovervågning. 

Området omfatter indtægter vedrørende salg af reklamer i Solrød Idrætscenter, som foregår i samarbej-
de med Team Solrød. 

Området udenfor ØD 

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af haller og svømmehal. Derud-
over omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

3.32.50 Folkebiblioteker 

Område Budget 2018 

Fællesudgifter for biblioteket, primært dækkende lønninger, systemafgifter, inventar, teknisk 
drift samt indtægter fra gymnasiets brug af bibliotekets ydelser, bøder, bogsalg m.m. 

7.856 

Bøger og andre udlånsmaterialer, herunder også digitale lån og licenser. Der er midler afsat 
svarende til indkøb af 0,3 fysisk enhed pr. indbygger årligt. 

1.150 

I alt (i 1.000 kr.) 9.006 
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3.35.62 Teatre 

Der er afsat midler så skoler, daginstitutioner og foreninger kan få tilskud til teaterforestillinger. Tilskud er 
betinget af, at staten giver 50 % refusion til udgifterne. 

3.35.64 Andre kulturelle opgaver 

Område Budget 2018 

Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige, og budgettet dækker primært databaseadgang 
og andre administrative udgifter. 

33 

Tilskud til kulturelle formål. Tilskud gives til faste modtagere, samt løbende aktiviteter, som 
musikarrangementer, udstillinger m.v. og Kulturpulje.  

226 

I alt (i 1.000 kr.) 259 

3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter) 

Budgettet omfatter udgifter til: 

Område Budget 2018 

Udviklings- og initiativpuljen. Fra denne pulje kan foreninger, institutioner og enkeltpersoner 
få tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. 

145 

Trykkeservice - godkendte foreninger kan modtage tilskud til trykning af brochurer m.m. 49 

Udgifter til sommerferieaktiviteter for børn fra 1.-9. klasse 79 

Folkeoplysning - budgettet omfatter udgifter til formål, der ligger udenfor de afsatte  
tilskudspuljer, herunder udgifter til Fritid i Solrød m.m.  

246 

Anskaffelse og reparation af inventar og materiel til fritidsbrugerne, primært på Solrød skole 40 

I alt (i 1.000 kr.) 559 

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 

Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning omfatter udgifter til: 

Område Budget 2018 

Betalinger til/fra andre kommuner vedr. folkeoplysende voksenundervisning. 616 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune. 375 

I alt (i 1.000 kr.) 991 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Budgettet vedrører ”Solrød-ordningen” som bl.a. omfatter medlemstilskud til unge under 25 år, tilskud til 
leder- og instruktøruddannelse, rejsefond og etableringstilskud. 

3.38.74 Lokaletilskud 

Beløbet vedrører tilskud til foreninger, der ejer eller lejer lokaler. Der bevilges tilskud efter lovens mini-
mumskrav. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Sekretariatet ”Kultur og fritid”, som varetager opgaver vedrørende kultur, folkeoplysning, fritidsliv og tu-
risme, rummer 2,8 medarbejdere. Sekretariat er placeret på Solrød Bibliotek. 
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Aktivitetstal 

Besøgstal i perioden 2010-2016 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Bibliotek 165.241 56.442
1
 80.000 124.920 127.291 

Antal udlån i 2015 pr. indbygger i udvalgte kommuner (Nye tal for 2016 kommer september 2017) 

Kommune 
Antal udlån pr. 

indbygger 

Solrød kommune             6,3  

Greve kommune             5,6  

Køge kommune             6,6  

Roskilde kommune             8,8  

Stevns kommune             6,1  

Hele landet             6,3  

Kilde: Danmarks Statistik /Social- og Indenrigsministeriets nøgletal 
Udlånstallene er excl. fornyelser og excl. digitale downloads.  

 
  

                                                      
1
 Besøgstælleren har været defekt i 2013 og i dele af 2014. 
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Nøgletal   

I tabellen nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. 

Fritid, Bibliotek, kultur mv. 
Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Folkebiblioteker 470 513 442 442 

Biografer 3 2 2 3 

Teatre 2 30 25 50 

Fælles formål (folkeoplys-
ning og fritidsaktiviteter mv.) 

4 19 17 24 

Folkeoplysende  
voksenundervisning 

38 39 53 53 

Frivilligt folkeoplysende  
foreningsarbejde. 

59 67 63 68 

Lokaletilskud 36 102 87 151 

 

Fritid, Bibliotek, kultur mv. 
Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkebiblioteker 472 515 442 436 

Biografer 5 2 2 3 

Teatre 4 25 26 47 

Fælles formål (folkeoplys-
ning og fritidsaktiviteter mv.) 

25 35 18 24 

Folkeoplysende  
voksenundervisning 

45 43 57 56 

Frivilligt folkeoplysende  
foreningsarbejde. 

55 60 66 70 

Lokaletilskud 42 103 89 155 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.100 & 9.101 

 


