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Et flertal af Byrådet har indgået aftale om budget 2018-2021 og vedtaget budgettet ved 2. behandlingen 
med fokus på vækst og udvikling. 

I 2018 fastholder kommunen personskatten på 24,6% og grundskyldspromillen på 20,95, og har uændret 
serviceniveau i budgettet på trods af øgede udgifter til ældrepleje som følge af stigende ældrebefolkning, 
både i antal og relativt. Udgiftsstigningen kan rummes i budgettet, fordi der samtidig er faldende udgifter 
til overførselsudgifter grundet flere i beskæftigelse og færre flygtninge. 

Kommunen vil de kommende år være præget af en tilvækst i antallet af indbyggere. Det fremgår af befolk-
ningsprognosen, at befolkningen forventes at vokse fra 22.147 i januar 2017 til 24.165 i januar 2021, men 
at tilflytningen aftager fra 2022, da boligudbygningen er lavere fra det tidspunkt. For at fortsætte udviklingen 
med befolkningstilvækst har Byrådet igangsat initiativer mod en fortsat udbygning, med arealet ved 
Cordoza grunden og Børnehave Allé i Havdrup. 

Udviklingen med flere indbyggere gør også, at der i de kommende år bygges og udbygges. I budgettet er 
blandt andet prioriteret udbygning af dagpasningsområdet, folkeskolerne, ældreområdet samt fritid og kul-
tur, ligesom der er reserveret midler til udvikling af Solrød Center og Havdrup Bymidte.  Nævnes kan at 
Plejecenter Christians Have udbygges med 3. etape, som forventes at stå klar i december 2018 med 30 
plejeboliger og 24 rehabiliteringsboliger. Der er ligeledes afsat midler til bygning af en ny daginstitution i 
Havdrup Vest i 2018-2019. 

Budgetaftalen er også startskuddet til processer, der bl.a. vil inddrage borgere og foreninger i lighed med 
den vellykkede proces, der har været med ”Vi hjerter Havdrup” i udviklingen af Solrød Center, udbygning 
af Solrød Idrætscenter og etablering af ”Stranden Hus”. 

Budgettet for 2018 er nærmere beskrevet i dokumentet (link): ”Mål og Økonomi”. Af dette fremgår bl.a. de 
forventninger og forudsætninger der er i kommunens økonomi. Budgetaftalen kan i sin helhed findes på 
kommunens budgetside, hvor også taksterne er beskrevet. 

Nedenfor fremgår kommunens økonomiske råderum, et diagram over driftsudgifterne i budget 2018 samt 
udvalgte nøgletal. 

  

http://www.solrod.dk/media/3145768/mø-2018-2021.pdf
http://www.solrod.dk/politik/budget
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Økonomisk råderum (netto i mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 

      

Indtægter:     

Skatter -1.319,2 -1.310,6 -1.372,1 -1.469,8 

Udligning 171,8 112,4 113,8 171,8 

Tilskud -61,2 -49,6 -44,7 -39,7 

Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,5 -46,5 -46,5 -46,5 

Tilskud til nedsættelse af skat fra 2016 til 2017 -0,8 -0,8 -0,4 0,0 

Indtægter i alt -1.255,9 -1.295,1 -1.349,9 -1.384,3 

      

Udgifter     

Serviceudgifter (servicerammen) 924,3 935,6 942,2 949,4 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 70,1 73,7 75,8 76,9 

Overførselsudgifter 224,4 225,3 226,2 226,3 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 28,8 58,6 89,6 

Renter 0,0 0,0 0,2 0,6 

Udgifter i alt 1.218,8 1.263,4 1.303,1 1.342,8 

      

Budgetbalance (- = overskud) *) -37,2 -31,7 -46,8 -41,5 

Afdrag på lån 16,6 17,0 17,5 18,0 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -20,6 -14,7 -29,3 -23,5 

      

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 72,6 83,9 49,4 12,6 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -33,0 -11,2 -9,0 -9,0 

Christians Have 3. etape boliger 49,8 0,0 0,0 0,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 1,9 2,3 0,9 

Brugerfinansieret område 0,4 3,8 0,5 0,5 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,1 0,0 0,0 

Finansforskydninger 38,2 5,5 6,5 7,2 

Lånoptagelse -78,4 -7,0 -7,0 -7,0 

      

Nettotræk på kassebeholdning **) 28,9 62,4 13,5 -18,3 

*) – foran beløb = overskud 
**) – foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 
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Kommuneskatter 2018 

Kommuneskat 24,6 % 

Grundskyldspromille 20,95 0/00 

Kirkeskat 0,82 % 

 

Takster 2018 - uddrag 

Dagplejeplads, pr. måned i 11 måneder 2.985 kr. 

Vuggestueplads, pr. måned i 11 måneder 3.188 kr. 

Børnehaveplads, pr. måned i 11 måneder – heldags 1.699 kr. 

Frokostmåltid i vuggestue, børnehave og integreret institution 678 kr. 

SFO 1 1.767 kr. 

SFO 2 704 kr. 

Ungdomsklub Gratis 

Øvrige takster fremgår af link: kommunens takstblad for 2018. 

http://www.solrod.dk/media/3151343/12-takstoversigt.pdf

