
Ændringsforslag til byrådets 1. 
behandlede budgetforslag, Liberal 
Alliance 
 

Indtægter 
 

Nedsættelse af grundskyld til 20,10 promille: Solrøds grundejere måtte i 2010 finde sig i at 
grundskyldspromillen blev hævet væsentligt, med den begrundelse at økonomien var dårlig. Nu hvor 
økonomien igen ser lys ud, skylder politikerne disse grundejere, at nedsætte grundskylden. Liberal 
Alliance foreslår derfor, at reducere promillen fra 20,95 til 20,10 promille (og afledt nedsættelse på 
landbrugsjord). 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           5,982         6,143           6,312           6,489  
 

Øgede grundsalgsindtægter: Temaanalysen som er foretaget i forbindelse med årets budget, viser at 
der er udstykningsmuligheder for over 100 mio. Med den store interesse i markedet for 
byggegrunde i Hovedstadsområdet, mener vi derfor at det er realistisk at indfri mindst ⅓ af dette 
potentiale. 

Udover de nye udstykninger på 18 mio. som allerede er indregnet i administrationens budgetforslag, 
ønsker vi derfor at opjustere grundsalgsindtægterne med yderligere 16,5 mio. 

 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.        -5,500      -5,500      -5,500 
 

Selvbudgettering: Vælger vi at basere kommunens økonomi på en statsgaranti, vil vi gå glip af de 
skatteindtægter som det øgede antal borgere ellers ville føre med sig. Vi mener derfor at der i 
overslagsårene skal anvendes selvfinansering som skatteindtægtsgrundlag, på samme måde som det 
er tilfældet for 2018 i administrationens budgetforslag og byrådets 1. behandlede budgetforslag. 
Den præmis der er brugt for at benytte selvfinansiering i 2018 (vækst) er nemlig også til stede i 2019 
og 2020.  

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.                  -       -7,383          -8,048                  -  
 

 

 

 

 



 

 

 

Anlæg 
 

Anlæg af hundeskov: Da mange hundeejere lufter deres hunde i områder hvor det er påbudt at 
holde hunden i snor (Stranden, Firemileskoven og Karlstrup Mose) foreslår vi at lave et 
attraktivt/naturskønt hunde-lufter-sted, hvor løse hunde er tilladt. En hundeskov, som lever mere op 
til sit navn, end de små firkantede græsarealer der i dag bryster sig med navnet ”Hundeskov”. 
Hundeskoven foreslås anlagt på vestsiden af Karlslunde Strandvej i det naturområde som ligger 
mellem Greve Kommune i Nord, jernbanen mod Vest og bækken mod Syd. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,180        
 

Vejbelysning på Tykmosevej: Der kører ca. 3300 biler i døgnet på Tykmosevej, hvilket svarer til over 
1 mio. køretøjer på årsbasis. Vejen er kendt for høje hastigheder, samt store vejtræer lige op til 
kørebanerne. Vejen er ydermere ikke markeret med kantstriber.  

Liberal Alliance, ønsker at øge trafiksikkerheden og at skabe bedre sammenhæng mellem Havdrup 
og Solrød, ved at anlægge vejbelysning på Tykmosevej. Dette vil være til gavn for både cyklister og 
bilister, som hver dag benytter vejstrækningen. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           1,945                -                  -                  -  
Afledt driftomk.           0,070         0,070           0,070           0,070  
 

Trafiksanering på Tåstrupvej: Vi foreslår at yderligere trafiksanering på Tåstrupvej udskydes på 
ubestemt tid. Vi mener ikke, der er et forventet udbytte af den planlagte sanering, som retfærdiggør 
den planlagte investering. Det hele bør genovervejes, så man sikrer at trafikken kan glide, hvis der 
skal bruges flere millioner på det. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -1,600       -0,450          -0,450                  -  
 

Øget offentlighed omkring byrådsarbejdet:  Før at øge borgerinvolveringen i det kommunale og det 
politiske arbejde foreslår vi, at indføre live-streaming af byrådsmøderne, således at møderne kan ses 
blandt andet på Solrød Kommunes facebookside. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.        0,100     
Afledt driftomk.       0,090        0,090        0,090        0,090  
 

 

 



 

Drift 
 

Digital miljøavis: Vi foreslår, at man i stedet for at udgive en miljøavis i papirudgave, udgiver den 
digitalt som et nyhedsbrev. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,060       -0,060          -0,060          -0,060  
 

Avisannoncering: Lokalavisen for Solrød og Omegn, som dækker alle husstande i Solrød Kommune, 
tilbyder at bringe “Solrød Kommune Informerer” uden beregning. Vi foreslår derfor, at fjerne 
kommunens annonceringsbudget, og takke ja til Lokalavisen for Solrød og Omegn’s tilbud. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,079       -0,079          -0,079          -0,079  
 

Øget konkurrenceudsættelse af bygningsvedligehold: I Solrød Kommune er vi kendt for en god 
vedligeholdelsesstandard på vores bygninger. For at sikre at vedligeholdelsesarbejde udføres bedst 
og billigst, er det nødvendigt at konkurrenceudsætte vedligeholdelsesopgaver i endnu større grad, 
end det er tilfældet nu.  

Vi foreslår, at man gør brug af Bidex-platformen, som giver håndværkere mulighed for løbende at 
byde ind på vedligeholdelsesopgaver. Siden august 2016 har Bornholms Regionskommune sparet 
mindst 18% på at udbyde vedligeholdelsesopgaver på deres ejendomme gennem Bidex. Vi foreslår 
dog at lægge en mindre besparelse ind på 5%, som så kan overraske positivt. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,210       -0,150          -0,150          -0,150  
 

Konvertering af kommunikationsmedarbejder til studenterstilling: Vi foreslår at man i stedet for at 
ansætte en fuldtids kommunikationsmedarbejder mere, gør brug af studentermedhjælp med 
relevant uddannelsesmæssig baggrund. Budgettet reduceres derfor med 0,46 mio. pr. år, således at 
der kun afsættes 0,10 mio. til øget opnormering på kommunikationsområdet. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,460           -0,460           -0,460           -0,460  
 

Opdatering af tilbud på Solrød Bibliotek: Lyd- og ebogstjenesten eReolen, tilbyder primært udlån af 
skønlitterære titler, og kun i mindre grad fagbøger. Ydermere kan vi se, at tjenesten har væsentligt 
dårligere “ratings” end kommercielle udbydere af e-bøger. Vi foreslår derfor at opdatere bibliotekets 
tilbud, således at eReolen ikke længere tilbydes. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,160       -0,160          -0,160          -0,160  
 

 



Ændring af budget til vejdrift: Borgerne i Solrød forventer veje af en god kvalitet. Dog er det 
kommet bag på mange, at man har valgt at bruge et større millionbeløb på at udskifte kantsten, 
blandt andet på Solrød Byvej .  

Renoveringsarbejderne for kanststen og fortove udgør 7.606.000, men ikke har været behandlet i 
byrådet. Dette er særlig problematisk da byrådet herved ikke har taget stilling til, om man også 
fremadrettet ønsker en 4-sporet vej på Solrød Byvej. Det er således ikke en fjern tanke at byfortætte 
på Solrød Byvej, hvorved en meget dyr renovering om få år kan vise sig at være overflødig. 

Vi mener at dette sagsforløb giver anledning til skarpere prioritering af kommunens 
vejvedligeholdelse. Vi foreslår derfor  en rammebesparelse på 2% på 2.22.01 Fælles formål (vej), 
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. og 2.28.12 Belægninger m.v. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.          -0,390       -0,390          -0,390          -0,390  
 

Nyt samarbejde mellem Ung Solrød og Musikskolen: Solrød Kommune har vi gode muligheder for, 
at sportsinteresserede unge kan udfolde sig og være en del af sunde fællesskaber. Men det kniber 
med at skabe sunde fællesskaber for unge, som ikke er interesseret i sport.  

Vi foreslår at man i en 4 årig forsøgsperiode tildeler 850.000 ekstra til at skabe et nyt samarbejde 
mellem Musikskolen og Ung Solrød. Med denne øget ramme, kan udbuddet af aktiviteter i 
Musikskolen ændres fra kun at omfatte musik, til både at omfatte musik og kultur. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,850            0,850            0,850            0,850  
 

Natbetjening af Linje 215: For at øge sikkerheden og trygheden blandt borgere i Solrød Landsby, 
Gammel Havdrup og Havdrup foreslår vi at etablere natbus i weekenderne fra Solrød Station til 
Havdrup Station. Der budgetteres med to ugentlige afgange natten til lørdag, og to ugentlige 
afgange natten til søndag. 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,200         0,200           0,200           0,200  
 

Øget inventarpulje på folkeskoleområdet: Solrøds skoler har fået – eller er i færd med at få - et 
større løft af de fysiske rammer. Desværre halter det med de indre rammer og vi foreslår derfor at 
rammebeløb pr. elev hæves fra 1.871 kroner til 2.171 kroner, således at de indre rammer får et 
varigt kvalitetsløft i lighed med det løft de ydre rammer har fået.  

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           1,000         1,000           1,000           1,000  
 

Forebyggende sundhedstiltag for pensionister: Solrød ser vi ind i en nær fremtid med flere ældre 
borgere. Vi ønsker at give disse borgere gode muligheder for en alderdom med et godt helbred, og 
foreslår derfor at Solrød Svømmehal gøres gratis for kommunens pensionister.  

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,258            0,258           0,258           0,258 

 



 
Genoptagelse af kontrakt med Kattens Værn: Den tidligere aftale med Kattens Værn omkring 
indfangning af vilde katte ønskes genoptaget, da den årlige besparelse som er realiseret på mellem 
5100 - 5625 DKK årligt, ikke står mål med de gener som besparelsen har medført. 

 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,006         0,006         0,006           0,006 

 
 

 

Temaanalyser 
 

Temaanalyse omkring skoletoiletter: Det er et kendt problem, at uhumske skoletoiletter kan 
medføre at skolebørn vælger at “holde sig”, frem for at benytte skolens toiletter. Tidligere tiltag 
omkring øget rengøring, ser ud til at have mindsket problemet, omend at problemet stadig 
eksisterer. 

Liberal Alliance ser meget positivt på de erfaringer man har gjort sig i Uglegårdsskolens nye 
indskolingsafsnit, med at allokere ét toilet til én skoleklasse. 

Vi ønsker derfor at undersøge, hvorvidt at det er muligt at udbrede denne model i større 
udstrækning, både på Uglegårdsskolen samt på kommunens to andre skoler. 

Ydermere vil vi gerne have belyst, hvilke erfaringer som man har gjort sig rundt omkring i Danmark, 
for at komme problemet til livs – eksempelvis om adfærdsdesign på toiletter kan gøre en positiv 
forskel. 

Til dette formål vil vi gerne afsætte 100.000, til en ekstern foranalyse. 

 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,100     
 

Temaanalyse om halkapacitet: Liberal Alliance ønsker at beslutningen omkring placeringen af en 
ekstra idrætshal i Strandområdet, foretages på et oplyst grundlag. Vi ønsker derfor at undersøge, om 
der findes alternative placeringsmuligheder. 

Vi er i den forbindelse nervøse, for at anlæg af en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, vil ske på 
bekostning af antallet af parkeringspladser, hvilket vil ramme vores klubber og foreninger ved 
stævner og større arrangementer. 

Vi mener derfor at man bør foretage en analyse, hvor der ses på: 

● Brugernes lokalebehov (herunder krav til rumstørrelse og lofthøjde) 

 



● Brugernes ønsker til tilstødende faciliteter (eksempelvis cafeteria, mødelokaler, 
parkeringspladser mv.) 

● Brugernes ønsker til geografisk placering  
● Det økonomiske potentiale ved at frasælge en del af boldbanerne ved SIC til boligformål, for 

så i stedet at anlægge et nyt idrætscenter ved Codozaparken. 

Til dette formål vil vi gerne afsætte 100.000, til en ekstern foranalyse. 

 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 
Ændring i mio. kr.           0,100     
 

 

 


