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Kære læser 

 

Solrød Kommunes årsberetning for 2017 er helt overordnet rigtig rar læsning. 2017 har været et godt år 
for Solrød Kommune, det kan vi bl.a. se af regnskabsresultatet, der viser, at vi samlet set har opnået et 
bedre resultat end forventet. Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er afstukket 
af staten, både i forhold til serviceudgifter og anlæg 

Det er byrådets vision, at Solrød Kommune skal være en dynamisk kommune - det bedste sted at leve og 
bo i hovedstadsområdet. De mange projekter, der er afsluttet i årets løb, og dem, der er blevet søsat, 
vidner om, at vi er rigtig godt på vej. 

Vi har igen i 2017 haft meget at glæde os over i Solrød Kommune – og aldrig før har vi været så mange til 
at dele glæden. Der kom 371 nye indbyggere til kommunen i 2017, så vi ved udgangen af året var over 
22.500 borgere. Det er særligt vores to nye boligområder i Havdrup Vest og Trylleskov Strand, de mange 
nye borgere har valgt at slå sig ned i. Der er nu bygget flere end 460 boliger i de to områder, og flere end 
860 mennesker er flyttet til de to nye boligområder. I Trylleskov Strand kan vi melde om alt udsolgt, mens 
Havdrup Vest netop nu er ved at gøre de sidste grunde klar til salg.  

At så mange finder Solrød Kommune attraktiv gør, at vores kommunale tilbud skal tilpasses og i flere 
tilfælde også udbygges. Specielt på børneområdet har der været så travlt, at personalet i daginstitutionerne 
har skullet løbe stærkere end sædvanligt. Når en større udbygning af daginstitutionen Bølgen er færdig i 
starten af 2019, forventer vi, at en del af den udfordring vil være løst. 

Derudover er Havdrup Skole også på vej med en større opdatering, der er startet i 2017 og strækker sig 
over de kommende år. Også på ældreområder er vi blevet flere, og derfor har vi i starten af året taget 
første spadestik til Plejecentret Christians Haves nye tilbygning, der skal rumme 30 nye plejeboliger og 24 
rehabiliteringsboliger med forventet indflytning i december 2018. Samtidig er der kommet flere medarbej-
dere til på ældreområdet, og for at skabe ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne og sikre et tæt sam-
arbejde faggrupperne imellem, er hjemme- og sygeplejen blevet samlet i nye lokaler oven på biblioteket.  

Efter flere års tale om flygtningekvoter var 2017 en tilbagevenden til mere normale tilstande. Fokus kan nu 
igen rettes mod at få flygtninge videre i deres liv frem for at skulle at finde en bolig. Og netop når det gælder 
det at hjælpe vores flygtninge til at blive selvforsørgende, er vi i Solrød Kommune blandt landets bedste. 
Det er vi bl.a., fordi vi tør stille kærlige krav.  

2017 var også året, hvor Solrød Kommune for alvor begyndte at anvende Facebook for at komme tættere 
på borgerne og for at nå længere ud med noget af alt det, der foregår i kommunen og bliver besluttet af 
byrådet.  

Året bød også på et kommunalvalg, og da det sidste kryds var sat og alle stemmerne talt op, havde vi i 
Solrød Kommune en flot stemmeprocent på 75,1 pct. mod 70,8 pct. på landsplan. Det er godt gået, tak til 
alle jer, der stemte og på den måde var med til at værne om vores demokrati. 

 

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! 

 

Niels Hörup 

Borgmester 
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Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for 2017. Det er ambitionen, 
at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over 
kommunens regnskab – såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. 

Det indledende kapitel 'Samlet økonomi' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 
2017 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et 
kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de poli-
tiske mål og overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler 
indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter 
og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2017, der indeholder de autorisere-
de oversigter til regnskabet. Begge publikationer findes på www.solrod.dk  

Økonomiske resultater 

Solrød Kommune kom ud af 2017 med et bedre driftsresultat og en højere kassebeholdning end forven-
tet. Som følge af det øgede grundsalg har der endvidere været flere anlægsindtægter end anlægsudgif-
ter. Overskuddet fra grundsalg skal finansiere de kommende års investeringer i udbygning af kapaciteten 
på serviceområderne, således at kapaciteten kan matche den øgede befolkning.  

I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal, bortset fra skattefinansieret anlæg er angivet net-
to, dvs. udgifter fratrukket indtægter. 

Tabel 1: Økonomisk råderum 2017, i mio.kr. 

 

Regnskab 
2017 

Opr. bud-
get 2017 

Korr. 
budget 

2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2017 

Overført 
til 2018 

1 2 3 4(2-1) 5(3-1)   

Indtægter             

Skatter -1.239,0 -1.238,5 -1.239,6 0,5 -0,6   

Tilskud og udligning 73,7 76,4 73,8 2,6 0,1   

Beskæftigelsestilskud -46,5 -46,2 -46,5 0,3 0,0   

Indtægter i alt -1.211,8 -1.208,4 -1.212,3 3,5 -0,5   

Udgifter             

Serviceudgifter - serviceramme 879,8 886,1 897,9 6,3 18,1 13,3  

Serviceudgifter - udenfor serviceramme 62,6 62,5 64,0 -0,1 1,5 -0,2  

Overførselsudgifter 200,8 227,4 211,0 26,6 10,2 -0,4  

Renter 1,4 2,7 2,1 1,3 0,7   

Udgifter i alt 1.144,6 1.178,7 1.175,1 34,1 30,4 12,6  

Budgetbalance -67,2 -29,6 -37,3 37,6 30,0 12,6  

Afdrag på lån 16,4 14,2 14,9 -2,2 -1,5   

Finansielt råderum  
( - = positivt råderum) 

-50,8 -15,5 -22,4 35,3 28,4  12,6 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 111,2 102,1 177,7 -9,1 66,5  61,2 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -135,1 -91,1 -127,6 44,0 7,5  -1,3 

Brugerfinansieret område 2,0 0,7 1,6 -1,3 -0,4   
Finansforskydninger -12,1 -27,1 -5,2 -15,0 7,0   

Låneoptagelse 0,0 -7,0 -10,8 -7,0 -10,8   

Forøgelse af kassebeholdningen -84,9 -37,8 13,3 47,0 98,2  72,5 
mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +        merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - 
Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger. 

  

http://www.solrod.dk/
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Ved bedømmelse af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud 
eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, idet kommunens virksomhed 
bl.a. har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør ske 
ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere om forudsætningerne for de givne bevillinger 
er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 

Der har i 2017 atter været en tæt økonomiopfølgning. Der er et udtalt behov for en tæt budgetopfølgning 
i 2018, så der kan iværksættes initiativer, hvis budgetforudsætningerne ændres som følge af ændret be-
folkningstilvækst m.m.  

I 2017 kom der endnu mere gang i grundsalget, så kommunen snart skal finde nye arealer at sælge. 
Derfor er der flere anlægsindtægter i 2017 end der er anlægsudgifter. En anden væsentlig grund til den 
voksende kassebeholdning i 2017 har været, at der overføres 72,5 mio.kr. fra 2017 til 2018, hvoraf 60 
mio. kr. er på anlægsområdet. Den samlede kassebeholdning er steget fra 209,9 mio.kr. til 295,5 mio.kr. 
men hvor det må forventes, at mindst 60 mio. kr. skal bruges til anlægsprojekter overført fra 2017. Den 
disponible kassebeholdning ultimo 2017 er følgende: 

Kassebeholdning ultimo 2017 Mio.kr. 

Samlet kassebeholdning 295,5 

Gæld til affaldsordninger -4,6 

Gæld til kirkekasserne -3,6 

Hensættelse til arbejdsskader -5,1 

Samlet drift- og anlægsoverførsel fra 2017 til 2018 -72,5 

Disponibel kassebeholdning 209,6 

Da Byrådet i oktober 2016 vedtog budgettet for 2017 var der budgetteret med et forøgelse af kassebe-
holdningen på 37,8 mio.kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen med 13,3 
mio.kr. primært som følge af øget anlægsaktivitet. Regnskabet for 2017 viser en forøgelse af kassebe-
holdningen på 84,9 mio.kr. til 295,5 mio.kr. Kassebeholdningen er således forøget med 98,2 mio.kr. me-
re end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: 

På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 0,5 mio.kr. fordelt med en mindreindtægt fra skatter på 
0,6 mio.kr. og en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra tilskud og udligning.  

På udgifter er der en samlet mindreudgift på 30,4 mio.kr., der fordeler sig således: 

På serviceudgifter indenfor serviceramme er der en mindreudgift på 18,1 mio.kr., hvoraf 13,3 mio.kr. er 
godkendt overført til 2018 på byrådsmødet i marts måned 2018. Der resterer således 6,2 mio.kr., der kan 
henføres til mindreforbrug på lønpuljer og til elever m.v.  

På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 1,5 mio.kr. fordelt på en mindreud-
gift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 0,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede 
budget og 0,1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget, samt en merindtægt fra refusion på særlig dyre 
enkeltsager på det specialiserede voksenområde på 1,3 mio.kr. Omvendt er der merudgifter på 0,3 
mio.kr. på ældreboliger. 

På overførselsudgifter er der en mindreudgift på 10,2 mio.kr., som primært skyldes mindreudgifter til til-
bud beskæftigelsesindsatsen på 5,6 mio. kr., løntilskud på 2,6 mio. kr., til introduktionsprogrammer m.v. 
på 2,4 mio. kr., på sygedagpenge 0,9 mio. kr. samt EGU på 0,5 mio. kr. mens der er merudgifter til dag-
penge til forsikrede ledige på 1,4 mio. kr. og kontant- og uddannelseshjælp på 1,0 mio. kr. 

På renter er der en mindreudgift på 0,7 mio.kr. primært som skyldes højere renteindtægter fra anbringel-
se af kassebeholdningen samt lavere renteudgift på lån vedr. ældreboliger.  

På afdrag på lån er der en merudgift på 1,5 mio.kr. som skyldes større afdrag på lån vedr. ældreboliger. 

På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 66,5 mio.kr., hvoraf 61,2 mio.kr. overføres til 2017 
og en merindtægt på 7,5 mio.kr., hvoraf -1,3 mio.kr. overføres til 2017. 

Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet. Der er en merudgift på 0,4 mio.kr. fra drift af af-
faldsområdet. 
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På finansforskydninger er der en mindreudgift på 7,0 mio.kr. Mindreudgiften skyldes primært en tilbage-
betaling af lån til betaling af ejendomsskat for pensionister, med 3,4 mio. kr., hvor der var forventet en 
nettoudgift på 7 mio. kr. Derudover har der været en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten, et 
fald i kortfristede tilgodehavender hos borgerne og en stigning i kortfristet gæld til leverandører m.m.  

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse på 10,8 mio.kr. Opgørelse af lånerammen viser, at der kan op-
tages lån for 2,578 mio.kr., hvilket Byrådet har valgt ikke at gøre.  

Skattefinansierede driftsudgifter 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.143,2 mio.kr. Der var 
oprindeligt budgetteret med 1.176,0 mio.kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet redu-
cerer budgettet til 1.172,9 mio.kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 
29,7 mio.kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): 

Skattefinansierede driftsudgifter 

U/I/N 

Regnskab 
2017 

Opr. 
Budget 

2017 

Korr. 
budget 

2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2017 
(mio.kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

SERVICEUDGIFTER N 942,4 948,6 961,9 6,2 19,5 

SERVICERAMME N 879,8 886,1 897,9 6,3 18,1 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 173,8 199,2 182,8 25,3 8,9 

2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 7,6 6,7 7,9 -0,9 0,3 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Borgerbetjening, administration og byråd U 131,0 147,1 134,9 16,1 3,9 

  I -6,1 -3,2 -3,3 2,9 2,7 

4. Bygninger, veje og grønne områder U 35,1 44,2 38,0 9,1 2,9 

  I -1,1 -2,5 -2,5 -1,3 -1,4 

5. Miljø og forsyning U 1,7 1,3 1,8 -0,4 0,0 

  I -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,0 

6. Beskæftigelse U 3,3 3,8 3,8 0,5 0,5 

  I -0,9 -0,6 -0,6 0,2 0,2 

7. Beredskab U 3,6 2,7 3,3 -0,9 -0,4 

  I -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget N 408,5 403,5 412,8 -5,0 4,3 

8. Dagtilbud U 137,3 128,8 136,1 -8,6 -1,2 

  I -37,6 -37,4 -37,0 0,2 0,6 

9. Undervisning og fritidstilbud U 283,0 276,9 286,1 -6,1 3,1 

  I -46,2 -42,4 -43,7 3,7 2,5 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 61,1 67,5 60,8 6,4 -0,3 

  I -2,3 -1,5 -1,5 0,8 0,8 

11. Sundhedsfremme og forebyggelse  U 13,1 11,7 12,0 -1,4 -1,1 

     for børn og unge I 0,0 0 0 0 0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 297,5 283,5 302,3 -14,0 4,8 

12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 32,8 30,1 33,7 -2,7 0,8 

  I -0,4 0,0 -0,1 0,3 0,2 

13. Sociale ydelser og pension U 7,9 8,7 8,5 0,8 0,5 

  I -3,3 -3,8 -3,6 -0,4 -0,2 
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Skattefinansierede driftsudgifter 

U/I/N 

Regnskab 
2017 

Opr. 
Budget 

2017 

Korr. 
budget 

2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 

2017 
(mio.kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1) 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 93,7 87,1 89,9 -6,7 -3,8 

  I -2,0 -0,9 -0,5 1,1 1,6 

15. Ældre og handicappede U 162,8 151,7 168,7 -11,1 5,9 

  I -22,6 -18,0 -23,7 4,6 -1,2 

16. Kultur og fritid U 31,2 32,3 31,9 1,1 0,7 

  I -2,7 -3,7 -2,4 -1,1 0,2 

UNDTAGET SERVICERAMMEN N 62,6 62,5 64,0 -0,1 1,5 

Familie- og uddannelsesudvalget N -1,8 -3,5 -2,0 -1,7 -0,2 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge  U -1,8 -3,5 -2,0 -1,7 -0,2 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 64,4 66,0 66,0 1,5 1,6 

12. Forebyggelse, sundhed og U 74,2 74,3 74,8 0,1 0,6 

 Genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  I -3,3 -2,1 -2,1 1,3 1,3 

15. Ældre og handicappede U 6,7 5,2 7,1 -1,6 0,4 

  I -13,2 -11,5 -13,9 1,7 -0,7 

OVERFØRSELSUDGIFTER N 200,8 227,4 211,0 26,6 10,2 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 130,2 157,9 141,2 27,7 11,0 

6. Beskæftigelse U 209,3 226,1 212,8 16,8 3,5 

  I -79,1 -68,2 -71,6 10,9 7,5 

Familie- og uddannelsesudvalget N 3,6 3,7 3,7 0,1 0,1 

10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 7,1 7,2 7,2 0,2 0,2 

  I -3,5 -3,6 -3,6 -0,1 -0,1 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 67,0 65,8 66,2 -1,2 -0,8 

13. Sociale ydelser og pension U 65,1 64,4 64,5 -0,7 -0,6 

  I -4,5 -5,4 -4,4 -0,9 0,0 

14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 6,4 6,8 6,1 0,5 -0,3 

  I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.143,2 1.176,0 1.172,9 32,8 29,7 

Status på servicerammen 

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overfør-
selsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at 
trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbe-
stemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 
2016 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. 

Kommunernes udgifter til service er i 2017 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med 
økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2017 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 
2017. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. 
Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to 
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forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for 
det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét 
sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til 
den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåel-
sen. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- 
og lønforudsætninger i selve sanktionsåret. Der er følgende overholdelse af servicerammen i 2017: 

Opgørelse af serviceramme 2017 Mio.kr. 

Serviceramme – oprindeligt budget 886,1 

Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 884,8 

Regnskab 2017 879,8 

Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion (0,56 %) 5,0 

Skattefinansierede anlægsudgifter 

Der var budgetteret med anlægsudgifter på 117,4 mio.kr., der i årets løb er forøget til 177,4 mio.kr. bl.a. 
som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. I regnskabet er der en udgift på 
111,2 mio.kr., dvs. en mindreudgift på 66,2 mio.kr., hvoraf 61,2 mio.kr. overføres til 2017. 

Der var budgetteret med en indtægter, primært fra ejendomssalg/grundsalg mv., på 91,1 mio.kr., der i 
løbet af året er forøget til 127,5 mio.kr. bl.a. som følge af øget grundsalg og overførsel af uudnyttede rå-
dighedsbeløb fra 2016 til 2017. I regnskabet er der en indtægt på 135,1 mio.kr., dvs. en merindtægt på 
7,6 mio.kr., hvoraf 1,3 mio.kr. overføres til 2016. 

Netto er der således tale om at anlægsområdet i 2017 har en indtægt på 23,9 mio. kr. mod en oprindeligt 
budgetteret udgift på 26,3 mio. kr.  Udviklingen kan tilskrives det stærke grundsalg i 2017. 

De enkelte anlægsprojekter fremgår af oversigten: 

 

Oversigt over anlægsprojekter i 
2017 

U/
I/
N 

Regnskab 
2017 

Opr. Bud-
get 2017 

Korr. 
budget 
2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2017 

Over-
ført til 
2018 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

ANDRE ANLÆG N 90.506 102.111 128.812 10.508 38.306 34.444 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 11.561 12.327 26.044 766 14.483 11.439 

Nyt ESDH-system U 285   285 -285 0   

Midlertidige boliger til flygtninge U 3.753   5.203 -3.753 1.450 1.450 

Energiinvesteringer 2015 ØU U 20   15 -20 -5   

Helhedsplan Solrød Center U 317 2.000 2.000 1.683 1.683 1.683 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte U 431 1.000 1.300 569 869 869 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte I     -300 0 -300 -300 

Ombygning af Tjørnen og Gyngen U 301 2.500 3.500 2.199 3.199 3.199 

Nye lokaler til hjemmepleje/sygepleje U 795     -795 -795   

Køb af DSB's areal ved stationspladsen U 38   76 -38 38   

Salg af Yderholmvej 59B U 105   150 -105 45 45 

Salg af Yderholmvej 59B I -2.605   -2.625 2.605 -20 -20 

Køb af ny bolig til flygtninge U     3.800 0 3.800   

Pulje trafikregl. og hast.dæmp, budget U   1.633 0 1.633 0   

Hedebostien U 501   1.199 -501 698 698 
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Oversigt over anlægsprojekter i 
2017 

U/
I/
N 

Regnskab 
2017 

Opr. Bud-
get 2017 

Korr. 
budget 
2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2017 

Over-
ført til 
2018 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Hedebostien I     -789 0 -789 -789 

Naurbjerg stiforløb U 18   810 -18 792 792 

Genplantning støjvoldene mod motor-

vejen 

U     43 0 43 43 

Ombyg. krydsTåstrup-
vej/Vestregrænsevej 

U   3.727 0 3.727 0   

Udskiftning af vejbelysning U 50   115 -50 65 65 

Renovering af broer i Solrød Kommune U 945   963 -945 18 18 

Renovering af tunnel under Cordozavej U 20   300 -20 280 280 

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U 1.336   1.739 -1.336 403 403 

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie I -8   -143 8 -135 -135 

Reparation af broer og tuneller U 113 700 700 587 587 587 

Ombyg. krydsTåstrup-

vej/Vestregrænsevej 

U 3.070   3.727 -3.070 657 657 

Trafikreg og hastighedsdæmpning 2017 U 1.282   1.633 -1.282 351 351 

Støjvoldsprojekt - Råd.beløb U 9   162 -9 153 153 

Vandindvinding, it-system U 36   41 -36 5   

Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U 24   1.019 -24 995 995 

Klimatilpasningsprojektet "Kilen" I     -1.000 0 -1.000 -1.000 

Spildevandsplan 2014-2026 U 635 767 1.435 132 800 800 

Rekreativ opholdsplads ved Tryllesko-
ven 

U 16   36 -16 20 20 

Udskiftning af olieskilleanlæg U 75   150 -75 75 75 

Vinterplads på Åsvej U     500 0 500 500 

                

Familie- og uddannelsesudvalget N 27.746 37.291 48.291 8.448 20.545 20.550 

Helhedsplan daginstitutionsområde 
budget 

U   1.097 0 1.097 0   

Helhedsplan for dagtilbud 2016 U 510   1.119 -510 609 609 

Ny institution på Bølgen U 2.823 8.350 12.216 5.527 9.393 9.393 

Ny integreret institution i Havdrup Vest U 67 500 500 433 433 433 

Ombygning af Parkbo U 4.601 4.600 4.600 -1 -1   

Helhedsplan daginstitutionsområdet 
2017 

U 1.100   1.097 -1.100 -3   

Lærerarbejdspladser på skoler U 619   935 -619 316 316 

Munkekærskolen 1. Indskolingsafsnit U 13.274 9.217 14.015 -4.057 741 741 

Ombygning af Munkekær SFO U 1.000 1.000 1.000 0 0   

Udbygning af Havdrup Skole U 1.229 9.400 9.682 8.171 8.453 8.453 

Munkekærskolen udearealer og være-
steder 

U 2.522 3.127 3.127 605 605 605 

                

Social-, sundheds- og fritidsudval-
get 

N 51.198 52.493 54.477 1.295 3.279 2.455 

Klubfaciliteter i SIC U 1.195   1.200 -1.195 5   
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Oversigt over anlægsprojekter i 
2017 

U/
I/
N 

Regnskab 
2017 

Opr. Bud-
get 2017 

Korr. 
budget 
2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2017 

Over-
ført til 
2018 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Havdrup idrætscenter udearealer U 300   300 -300 0   

Chr. Have - planlægning af 3. etape U 7   17 -7 10   

Chr. Have - udvidelse 3. etappe 40 bo-
lig 

U   32.364 0 32.364 0   

Chr. Have - 3. etape servicearealer U   7.246 0 7.246 0   

Energiinvesteringer 2015 SU U 40   45 -40 5   

Renovering af Yderholmvej 59B U   495 20 495 20   

Renovering af Flasken 1 U 238 385 385 147 147 147 

Nye lokaler til hjemmepleje/sygepleje U 10.566 11.400 12.708 834 2.142 1.347 

Udvidelse af demens-daghjemmet Oa-
sen 

U 555   555 -555 0   

Christians Have 3. etape - boliger U 32.338   31.335 -32.338 -1.003 -1.003 

Christians Have 3. etape - serviceareal U 5.600   7.246 -5.600 1.646 1.646 

Kunstgræsbane ved Solrød Idrætscen-
ter 

U 60   136 -60 76 76 

Kunstgræsbane ved Solrød Idrætscen-
ter 

I     -396 0 -396 -396 

Idrætsanlægsfond (budgetkonto)* U   603 40 603 40   

Tiltag på breddeidrætsområdet U     153 0 153 153 

Omlægning af grusbane til græsbane U     30 0 30   

Omlægning af grusbane til græsbane I     -41 0 -41   

Idrætsanlægsfond 2017* U 299   444 -299 145 185 

LED-Skærm i SIC U     300 0 300 300 

                

Udstykninger N -114.431 -75.839 -78.707 38.592 35.724 25.496 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -114.431 -75.839 -78.707 38.592 35.724 25.496 

Trylleskov Str. - Kom udlæg tilsl.bidr. U -124   459 124 583   

Trylleskov Str. - Kom udlæg tilsl.bidr. I 171   -298 -171 -469   

Trylleskov Strand - Udbud, salg mark.f. U 6 0 153 -6 147   

Salg af boliger i etape 1 U -1     1 1   

Salg af bolig Ø 2 (etape 4) U 29   103 -29 74   

Salg af bolig Ø 3 (etape 4) U 27 100 77 73 50 50 

Salg af bolig Ø 3 (etape 4) I -16.915 -16.915 -16.915 0 0   

Salg af bolig Ø 4 (etape 4) U     77 0 77   

Salg af bolig Ø 5 (etape 5) U     100 0 100   

Salg af bolig Ø 6 (etape 5) U 27 100 100 73 73 73 

Salg af bolig Ø 6 (etape 5) I -10.813 -10.813 -10.813 0 0   

Salg af bolig Ø 7 (etape 5) U 14 100 100 86 86 86 

Salg af bolig Ø 7 (etape 5) I -21.627 -21.626 -21.626 1 1   

Salg af bolig Ø 8 (etape 5) U 13   70 -13 57   

Salg af bolig Ø 15 (etape 6) U 45   100 -45 55   

Salg af bolig Ø 15 (etape 6) I -12.800 -12.800 -12.800 0 0   
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Oversigt over anlægsprojekter i 
2017 

U/
I/
N 

Regnskab 
2017 

Opr. Bud-
get 2017 

Korr. 
budget 
2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2017 

Over-
ført til 
2018 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Salg af bolig Ø 16 (etape 6) U 35 100 100 65 65 65 

Salg af bolig Ø 16 (etape 6) I -6.140 -6.300 -6.300 -160 -160 -160 

Salg af bolig Ø 19 (etape 6) U 56 100 100 44 44 44 

Salg af bolig Ø 20 (etape 6) U 54 100 150 46 96 96 

Salg af bolig Ø 20 (etape 6) I -13.720 -13.720 -13.720 0 0   

Salg af bolig Ø 22 (etape 3) U 6     -6 -6   

Salg af bolig Ø 23 (etape 3) U 16   150 -16 134 134 

Salg af bolig Ø 23 (etape 3) I -19.760   -19.760 19.760 0   

salg af bolig Ø 24 (etape 3) U 7   63 -7 56   

salg af bolig Ø 24 (etape 3) I -8   -8 8 0   

Trylleskov Strand salg af fælleshusareal I -28   -28 28 0   

Trylleskov Strand - Tekniske forunder-
søg 

U 52   157 -52 105 105 

Trylleskov str. - Støjvolde U     66 0 66 66 

Trylleskov str. - Projektled, økomeedarb U 653 713 882 60 229 229 

Trylleskov str. - Planlægning og pro-
gram 

U 20 0 322 -20 302 302 

Trylleskov str. - Friarealer - grønne om U 2.366 1.800 3.755 -566 1.389 1.389 

Trylleskov str. - Etablering af fjernvar U 396   1.551 -396 1.155 1.155 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 2 U     414 0 414 414 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 3 U     222 0 222 222 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 3 U     182 0 182 182 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 4 U     360 0 360 360 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 4 U 226   1.734 -226 1.508 1.508 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 5 U   0 855 0 855 855 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 5 U 91 0 1.931 -91 1.840 1.840 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 6 U     500 0 500 500 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 6 U 166 518 2.556 352 2.390 2.390 

Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1 U     227 0 227 227 

Salg af grunde Havdrup Vest etape 2 U 335 360 583 25 248 248 

Salg af grunde Havdrup Vest etape 2 I -14.027 -5.250 -5.250 8.777 8.777 424 

Salg af grunde Havdrup Vest etape 3 U 28   200 -28 172   

Salg af grunde Havdrup Vest etape 3 I -11.231   -11.231 11.231 0   

Salg af grunde Havdrup Vest 4. etape U 122   96 -122 -26   

Havdrup Vest Kom udlæg tilsl. bidr. U 1.019 340 833 -679 -186 -186 

Havdrup Vest Kom udlæg tilsl. bidr. I -494 -340 -414 154 80 80 

Havdrup Vest Udbud, salg og markedsf U 33 104 249 71 216 216 

Havdrup Vest etablering af fjernvarme U 1.827   4.300 -1.827 2.473 2.473 

Havdrup Vest - salg af grunde etape 1c U 187 180 302 -7 115   

Havdrup Vest - salg af grunde etape 1c I -3.067 -2.275 -2.128 792 939   
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Oversigt over anlægsprojekter i 
2017 

U/
I/
N 

Regnskab 
2017 

Opr. Bud-
get 2017 

Korr. 
budget 
2017 

Forskel i 
ft. opr. 
budget 

Rest-
budget 
2017 

Over-
ført til 
2018 

(i 1.000 kr.) 

  1 2 3 4 (2-1) 5 (3-1)   

Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 
2 

U 529 1.050 1.050 521 521 521 

Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 
2 

I -2.065 -1.050 -1.050 1.015 1.015 1.015 

Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U     128 0 128 128 

Havdrup Vest - Byggemodning etape 2 U 177 1.018 1.018 841 841 841 

Havdrup Vest - Byggemodning etape 5 U 69 509 509 440 440 440 

Havdrup Vest Vejanlæg etape 1 U 2.499   2.962 -2.499 463 463 

Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3 U 3.724 0 4.656 -3.724 932 932 

Havdrup Vest Vejanlæg etape 4 U 138   609 -138 471 471 

Havdrup Vest - Grønne arealer U 217 932 1.209 715 992 992 

Havdrup Vest - vejanlæg etape 2 U 1.414 3.563 3.751 2.149 2.337 2.337 

Havdrup Vest - vejanlæg etape 6 U 1.594 3.563 3.563 1.969 1.969 1.969 

                

SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT N -23.925 26.272 50.105 49.100 74.030 59.940 

Brugerfinansieret område 

Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoudgift på 1,0 mio.kr. fra affaldsområ-
det mod en budgetteret nettoudgift på 2,2 mio.kr. Det vil sige, at regnskabet gav en mindreudgift på 1,2 
mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, der er overført til 2017. 

Brugerfinansieret område 

(mio.kr.) 
 
 

U/I/N 

Regn- 

skab 

2017 

Opr. 

Budget 

2017 

2 

Korr. 

budget 

2017 

3 

Forskel i 

ft. opr. 

budget 

4 (2-1) 

Rest- 

budget 

2017 

5 (3-1) 1 

DRIFTSUDGIFTER 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

5. Miljø og forsyning 

N 

N 

U 

I 

2,0 

2,0 

23,1 

-21,1 

0,7 

0,7 

21,2 

-20,5 

1,6 

1,6 

22,5 

-20,9 

-1,3 

-1,3 

-1,9 

0,6 

-0,4 

-0,4 

0,6 

0,1 

merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + 
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Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år 

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutio-
nens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulig-
hed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der 
bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. 

Der kan maksimalt overføres et overskud på 3 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel 
af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud, og der udar-
bejdes en handleplan for afvikling af underskuddet. 

Byrådet har godkendt overførsler fra 2017 til 2018 på mødet den 19. marts 2018.  

Samlet overførsel fra 2017 til 2018 I alt Drift Anlæg 

(mio.kr.)       

        
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 42,3 5,3 36,9 

ØD-midler indenfor 3% 2,4 2,4   

Overførsel af ØD-midler udover 3% 0,2 0,2   

Nulstilling af ØD-underskud 0,4 0,4   

Overførsel af puljemidler 1,9 1,9   

Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter 0,4 0,4   

Andre anlæg, udgifter 13,7   13,7 

Andre anlæg, indtægter -2,2   -2,2 

Udstykninger, udgifter 24,1   24,1 

Udstykninger, indtægter 1,4   1,4 

        
Familie- og uddannelsesudvalget 24,4 3,8 20,6 

ØD-midler indenfor 3% 2,9 2,9   

Overførsel af ØD-midler udover 3% 0,3 0,3   

Nulstilling af ØD-underskud 0,0 0,0   

Overførsel af puljemidler 0,6 0,6   

Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter 0,0 0,0   

Andre anlæg, udgifter 20,6   20,6 

Andre anlæg, indtægter 0,0   0,0 

        
Social-, sundheds- og fritidsudvalget 5,9 3,5 2,5 

ØD-midler indenfor 3% 2,9 2,9   

Overførsel af ØD-midler udover 3% 1,5 1,5   

Nulstilling af ØD-underskud 0,0 0,0   

Overførsel af puljemidler          -1,2 -1,2   

Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter 0,3 0,3   

Andre anlæg, udgifter 2,9   2,9 

Andre anlæg, indtægter -0,4   -0,4 

        

Serviceramme i alt (netto) 72,5 12,6 59,9 
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Befolkningsudvikling 

Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra 2016. Prognosen forudsatte 22.176 indbyggere pr. 1. ja-
nuar 2017 (konstateret: 22.147) og 23.188 indbyggere pr. 1. januar 2018 (konstateret: 22.518). 

Der var således 29 færre indbyggere end forventet pr. 1. januar 2017 og 670 indbyggere færre end for-
ventet pr. 1. januar 2018. 

 
0-5 

årige 
6-16 
årige 

17-64 
årige 

65-74 
årige 

75+ 
årige 

I alt 

Antal borgere, pr. 1. januar       

2017 – Forventet  1.439 3.401 13.095 2.750 1.491 22.176 

2017 – Faktisk 1.448 3.425 12.990 2.763 1.521 22.147 

Forskel 9 24 -105 13 30 -29 

2018 – Forventet 1.536 3.434 13.867 2.756 1.596 23.188 

2018 – Faktisk  1.531 3.437 13.142 2.745 1.663 22.518 

Forskel -5 3 -725 -11 67 -670 

Fordeling i pct.       

2017 – Forventet  6,5% 15,3% 59,1% 12,4% 6,7% 100,0% 

2017 – Faktisk 6,5% 15,5% 58,7% 12,5% 6,9% 100,0% 

       

2018 – Forventet 6,6% 14,8% 59,8% 11,9% 6,9% 100,0% 

2018 – Faktisk  6,8% 15,3% 58,4% 12,2% 7,4% 100,0% 

Pris- og lønudviklingen 

I budgettet for 2017 er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet 
fra 2016 til 2017. Ved afslutningen af regnskabet for 2016 foreligger der en opgørelse fra Kommunernes 
Landsforening af de faktiske stigninger beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Som det 
fremgår af nedenstående tabel har KL overvurderet stigningerne, primært på brændsel, øvrige varer og 
anskaffelse, entreprenør- og håndværkerydelser samt tilskud til kollektiv trafik.  

 
Ved budgetlægningen 

for 2017, juni 2016 
KL’s beregning af faktisk 
stigning 2017, marts 2018 

Løn 2,16 1,95 

Brændsel 4,05 1,60 

Øvrige varer og anskaffelser 0,57 0,69 

Entreprenør- og håndværkerydelser 1,70 1,40 

Øvrige tjenesteydelser 2,05 1,90 

Tilskud til kollektiv trafik 3,41 3,00 

Løn og priser i alt 2,1 1,9 
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Beskrivelse af området 

Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: 
renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. 

Årets resultat 

 

Regnskabet viser en samlet mindreindtægt på 103,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket 
svarer til 8,4 pct. Heraf udgør forøgelsen af kassebeholdningen 98,2 mio. kr. 

Årsagen er primært finansforskydninger bl.a. som følge forøget refusionstilgodehavende hos staten m.v., 
fald i borgernes gæld til kommunen og stigning i kortfristet gæld til leverandører m.m. Derudover er der 
budgetteret med en låneoptagelse på 10,8 mio. kr., og da denne ikke er sket, fremkommer der en afvigelse 
på samme størrelse. Modsat gælder, at der er modtaget flere indtægter på lån til betaling af ejendomsskat 
for pensionister (tilbagebetalinger). I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet merindtægt på 
21,6 mio.kr., hvilket ses af forskellen mellem det korrigerede og det oprindelige budget. 
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Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
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Mål  

Overordnede politiske mål 
Økonomisk politik 

Konkrete politiske mål 
Økonomisk politik 

Målopfyldelse 

Den økonomiske politik skal 
medvirke til, at Solrød Kom-
mune både på kort og lang 
sigt får en robust og bære-
dygtig økonomi, der sikrer 
økonomisk handlefrihed til at 
fastholde serviceniveauet for 
kommunens borgere samt fi-
nansiere udviklingsprojekter, 
investeringer og ny drift 

Kassebeholdning: 
Den gennemsnitlige kassebeholdning 
skal udgøre, hvad der svarer til mindst 
3% af bruttodrifts- og anlægsudgifterne 
(ca. 46 mio. kr.). De likvide aktiver sam-
mensættes på en sådan måde, at der 
sikres et optimalt renteafkast og minimal 
risiko for tab. 

Målet er opfyldt. 
 
Kassebeholdning ultimo 2017 er på 
295,5 mio. kr., hvoraf 202,6 mio. kr. er 
placeret i obligationer. 
 
Måltal jf. økonomisk politik er på 45,3 
mio. kr. 
 

Beskatning: 
Solrød Kommune skal have en beskat-
ning, der er konkurrencedygtig i forhold 
til de omliggende kommuner. 

Målet er opfyldt. 
 

I 2017 er beskatningsniveauet i Solrød 
Kommune på 23,95 %, hvilket er under 
det gennemsnitlige niveau i Hoved-
stadsområdet, der er på 24,27%. 

 

Budgetbalancen 
Driftsbalancen skal generere et pas-
sende overskud til finasiering af anlæg 
under hensyntagen til andre finasie-
ringskilder som træk af kassebeholdnin-
gen, lån og salgsindtægter mv. 
 

Målet er opfyldt. 
 

Budgetbalancen udviser et overskud på 
den ordinære drift på 67,2 mio. kr. 

 

Udstykninger 
Overskud fra udstykninger af grunde bli-
ver primært anvendt til nedbringelse af 
langfristet gæld eller styrkelse af likvidi-
teten til fremtidige investeringer, der kan 
bidrage til fortsat vækst i Solrød Kom-
mune. 
 

Målet er opfyldt. 
 
Nettoindtægt fra udstykninger på 114,4 
mio. kr. har finansieret andre anlæg og 
styrket likviditeten. 

 

Skattefinansieret langfristet gæld 
Lånegæld pr. indbygger må ikke over-
stige landsgennemsnittet. 

Målet er opfyldt. 
 
Lånegælden pr. indbygger er på 8.053 
kr. ultimo 2017. Landsgennemsnittet ul-
timo 2016 var på 10.573 kr. pr. indbyg-
ger. 
 

 

Tillægsbevillinger 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter in-
den for servicerammen skal finansieres 
ved omstilling eller de årligt afsatte puljer 
til aftaleoverholdelse, demografi og lov- 
og cirkulæreændringer. 
Tillægsbevillinger til serviceudgifter 
uden for servicerammen, sociale over-
førselsudgifter, det brugerfinansierede 
område og øvrige dele af den kommu-
nale økonomi finansieres inden for den 
samlede økonomi og kassebeholdnin-
gen. 

Målet er opfyldt. 
 
Tillægsbevilling til serviceudgifter inden 
for servicerammen er finansieret af af-
satte puljer bortset fra overførsel af 
driftsmidler fra 2016 og nedskrivning af 
servicerammen som følge af lavere pris- 
og lønstigning, der er finansieret af kas-
sebeholdningen. 
 
Samlet set er der givet tillægsbevillinger 
for i alt netto 35,9 mio. kr. finansieret af 
kassebeholdningen. 
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Overordnede politiske mål 
Indkøb 

Konkrete politiske mål 
Indkøb 

Målopfyldelse 

Gennem konkurrenceud-
sættelse af indkøbene at ar-
bejde for at opnå bedre pri-
ser og sikre en fremtidig god 
kvalitet til prisen. 

Implementering af udbudspolitikken. Målet er opfyldt 
 
I forbindelse med implementering af 
kommunens nye e-handelssystem har 
medarbejderne modtaget undervisning 
og er blevet præsenteret for blandt an-
det kommunens udbudspolitik, der lige-
ledes er præsenteret på chefgruppe-
møde og på DIA-dag. 
 
Der er en øget bevidsthed hos de øko-
nomiansvarlige omkring vigtigheden og 
effekten ved konkurrenceudsættelse, 
hvilket giver en stigende efterspørgsel 
efter rådgivning og sparring omkring 
konkurrenceudsættelser. Det har bevir-
ket, at flere områder bliver udbudt, hvil-
ket har resulteret i bedre priser for kom-
munen.  
 
Udbud på befordring af visiterede bor-
gere og skolekørsel er konkurrenceud-
sat som ét samlet udbud fordelt på del-
aftaler. 
 

 

Overordnede politiske mål 
Opkrævning 

Konkrete politiske mål 
Opkrævning 

Målopfyldelse 

Implementering af en effek-
tiv organisering og indsats 
vedrørende opkrævning af 
restancer på de områder, 
som kommunen overtager 
fra SKAT i 2017. 
 

Borgernes restancer til Solrød Kom-
mune skal reduceres mest muligt ved 
den mest hensigtsmæssige udnyttelse 
af de tildelte ressourcer og i dialog med 
borgerne. 

Målet er opfyldt. 

 
Restancerne på fortrinsberettigede krav 
er faldet med 4.679.406 kr. fra februar 
2017 til ultimo december 2017.   
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Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Social- og In-
denrigsministeriets konteringsregler, funktion 2. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter.  

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

7.22 Renter af likvide aktiver -500 -500 -1.172 672 

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -300 -300 -386 86 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.371 -2.371 -1.394 -977 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -93 -93 -88 -5 

7.51 Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 0 0 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 200 41 159 

7.55 Renter af langfristet gæld 8.028 7.461 6.682 779 

7.58 Kurstab og kursgevinster -2.262 -2.262 -2.252 -10 

Renter i alt 2.702 2.135 1.432 703 

8.22 Forskydning i likvide aktiver 22.562 -13.348 84.853 -98.201 

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 0 17.627 -17.627 

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 -7.444 7.444 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 7.400 29.375 19.033 10.342 

8.35 Mellemværende med selskabsgjorte  
forsyningsvirksomheder 

-901 -901 -901 0 

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb  
til opkrævning 

0 0 -3 3 

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv 0 0 -47.214 47.214 

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv 0 0 47.216 -47.216 

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -32.364 -32.364 0 -32.364 

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 -805 805 

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -1.263 -1.263 -39.655 38.392 

Finansforskydninger i alt -4.566 -18.501 72.707 -91.208 

8.55 Afdrag - langfristet gæld 14.193 14.881 16.425 -1.544 

Afdrag på lån i alt 14.193 14.881 16.425 -1.544 

7.62 Tilskud og udligning 30.015 27.177 27.114 63 

7.65 Refusion af købsmoms 110 110 85 25 

7.68 Skatter -1.238.490 -1.239.596 -1.239.019 -577 

8.55 Lånoptagelse -7.000 -10.800 0 -10.800 

Finansiering i alt -1.215.365 -1.223.109 -1.211.820 -11.289 

I alt (1.000 kr.) -1.203.036 -1.224.594 -1.121.256 -103.338 
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Bemærkninger til regnskabet 

7.22 Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en renteindtægt på 500 t.kr. fra indskud på bankkonti og porteføljeaftale. Der er 
en renteindtægt på 2.227 t.kr. primært fra midler anbragt på porteføljeaftaler og en udgift på 1.055 t.kr. til 
renter og gebyrer i pengeinstitutioner, i alt en nettoindtægt på 1.172 t.kr. Der er en merindtægt på 672 t.kr. 
i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.  

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

Der er budgetteret med en indtægt på 300 t.kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. Der har netto 
været en indtægt på 386 t.kr. Netto er der en merindtægt på 86 t.kr. 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 2.371 t.kr. fordelt med 2.000 t.kr. fra renter af lån til betaling af 
ejendomsskat for pensionister og 371 t.kr. der udbetales af KOMBIT i andel af salg af KMD’s ejendomme. 
Samlet er der kommet en indtægt på 1.393 t.kr. Mindreindtægten på 977 t.kr. skyldes rentekompensation 
i forbindelse med indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat og fald i den årlige rentetilskrivning. 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Der er en indtægt fra Solrød Spildevand på 93 t.kr., hvilket svarer til den budgetterede indtægt. Der er 
foretaget en årlig rentetilskrivning af kommunens mellemværende med affaldsordningerne ved årets ud-
gang på i alt en nettoudgift på 6 t.kr., der ikke er budgetteret. 

7.51 Renter af kortfristet gæld til staten 

Der er en udgift på 38 kr. fra renter af afregning af A-skat, der ikke har været budgetteret.  

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 

Der er samlet budgetteret med en udgift på 200 t.kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. Der har været 
en udgift på 41 t.kr. primært til rentegodtgørelse vedr. tilbagebetaling af grundskyld som følge af vurde-
ringsændringer.  

7.55 Renter af langfristet gæld 

Der er en samlet mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 779 t.kr., der primært skyldes lavere 
renteudgift på lån vedr. ældreboliger. Mindreudgiften fordeler sig således i t.kr.: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Kommunekredit 3.022 2.455 2.399 56 

Swap-aftaler 2.494 2.494 3.520 -1.026 

Ældreboliger 2.512 2.512 764 1.748 

I alt (1.000 kr.) 8.028 7.461 6.682 779 

7.58 Kurstab og kursgevinster 

På garantiprovision har der i 2017 været en samlet indtægt på 2.252 t.kr. fordelt med 1.290 t.kr. vedr. 
kommunegarantier til Solrød Biogas, 506 t.kr. vedr. Solrød Fjernvarme og 456 t.kr. vedr. Solrød Spilde-
vand.  

8.22 Forskydninger i likvide aktiver 

Regnskabet for 2017 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 84.853 t.kr. Det vedtagne budget for 
2016 forudsatte en forøgelse af kassebeholdningen på 22.562 t.kr., og det korrigerede budget forudsatte 
et forbrug af kassebeholdningen på 13.348 t.kr. Resultatet er således en forøgelse på 98.201 t.kr. i forhold 
til det korrigerede budget. 
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Forøgelsen af kassebeholdningen i forhold til korrigeret budget fordeler sig således (alle tal i 1.000 kr.): 

Mindreindtægt – skatter -577 

Merindtægt – tilskud og udligning 63 

Merindtægt – Refusion af købsmoms 25 

Mindreudgift – serviceudgifter indenfor servicerammen 18.063 

Mindreudgift – serviceudgifter udenfor servicerammen 1.452 

Mindreudgift – overførselsudgifter 10.223 

Mindreudgift – renter 703 

Forbedring – budgetbalancen 29.952 

Merudgift – afdrag på lån -1.544 

Forbedring – finansielt råderum 28.408 

Mindreudgift – skattefinansierede anlæg 66.528 

Merindtægt – skattefinansierede anlæg 7.501 

Merudgift – brugerfinansieret område -430 

Mindreudgift – finansforskydninger 6.993 

Mindreindtægt – lånoptagelse -10.800 

Yderligere forøgelse af likvide aktiver 98.201 

Forskydningen i likvide aktiver kan specificeres således (alle tal i 1.000 kr.): 

Kontante beholdninger -7 

Indskud i pengeinstitutter -16.922 

Placerings- og investeringsforeninger 101.787 

Forøgelse af likvide aktiver 84.853 

Realkreditobligationer og indestående via investeringsforeninger er løbende ved salg og pr. 31.12.2017 
reguleret i forhold til kursværdien. Den samlede kassebeholdning udgør 295.467 t.kr. ved udgangen af 
regnskabsåret 2017. 

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 

Der er en nettoudgift på 17.627 t.kr. fordelt med en udgift på 14.319 t.kr. vedr. refusionstilgodehavende 
hos staten og en udgift på 3.308 t.kr. vedr. refusion af købsmoms.  

Ved udgangen af 2017 har kommunen et tilgodehavende hos staten på i alt 39.979 t.kr. fordelt med et 
tilgodehavende vedr. momsrefusion på 17.562 t.kr. og et tilgodehavende vedr. statsrefusion på 22.417 
t.kr. 

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

Der er en nettoindtægt på 14.209 t.kr. Dette fordeler sig således: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Tilgodehavender i betalingskontrol 0 0 -6.398 6.398 

Andre tilgodehavender 0 0 15 -15 

Mellemregninger med foregående  
og efterfølgende regnskabsår 

0 0 -1.061 1.061 

I alt (1.000 kr.) 0 0 -7.444 7.444 
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Tilgodehavender i betalingskontrol er faldet fra 27.182 t.kr. primo 2017 til 18.109 t.kr. ultimo 2017.  

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Der er en mindreudgift på 10.342 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette fordeler sig således: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Udlån til beboerindskud 0 0 -19 19 

Indskud i landsbyggefonden 0 21.975 22.955 -979 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 7.400 7.400 -3.902 11.302 

I alt (1.000 kr.) 7.400 29.375 19.033 10.342 

Merudgiften under indskud i landsbyggefonden skyldes, at støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet til opførelse af små boliger på Storparcel 23 i Trylleskov Strand ikke som forventet er modtaget i 
regnskab 2017. 

Mindreudgiften under Andre langfristede udlån og tilgodehavender skyldes mange indfrielser af lån til be-
taling af ejendomsskat for pensionister. Der er ved udgangen af 2017 585 aktive lånesager med en samlet 
lånesum på 108,9 mio.kr. Antallet af aktive lånesager er faldet med 39 stk. 

8.36 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Solrød Spildevand har afdraget 901 t.kr. på gælden til Solrød Kommune, der udgør 2.693 t.kr. ultimo 2017. 

Gælden til Affaldsordningerne er nedbragt med 2.018 t.kr., der er registreret direkte på status. Der er 
følgende forskydning i gælden til affaldsområderne: 

Affaldsordninger Primo Ultimo Forskydning 

Dagrenovation, restaffald -1.833 -1.936 -102 

Storskrald og haveaffald -2.280 -1.982 229 

Glas, papir og pap -126 703 829 

Farligt affald -528 337 865 

Genbrugsstationer -814 -734 146 

Generel administration -1.024 -974 50 

I alt (1.000 kr.) -6.605 -4.587 2.018 

Gæld til affaldsordningen = -       
Tilgodehavende hos affaldsordningen = + 

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre 

Der er en indgift på 3 t.kr. vedr. udlæg for sygesikringsydelser. Det samlede tilgodehavende vedr. udlæg 
for regionen vedr. sygesikringsydelser udgør 4 t.kr. ultimo 2017. 
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8.42 og 8.45 Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. 
 Primo Ultimo Forskydning 

8.42 Aktiver:    

Rengøringskontrakter m.m. 836 936 100 

Driftsgaranti, Krudthuset 500 500 0 

Grundsalg, garantier 57.314 10.000 -47.314 

8.45 Passiver    

Rengøringskontrakter m.m. -836 -936 -100 

Driftsgaranti, Krudthuset -500 -500 0 

Grundsalg, garantier -57.314 -10.000 47.314 

Andre deposita -13 -10 3 

Deposita Christians Have -3.131 -3.131 0 

Netto (1.000 kr.) -3.143 -3.141 2 

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 

Det var forudsat, at anlægsudgiften til udbygning af Plejecentret Christians Have med 30 plejeboliger og 
24 rehabiliteringsboliger skulle finansieres midlertidigt af byggekredit med et træk på 32.364 t.kr. i 2017. 
Byggekreditten er ikke etableret, da anlægsudgiften kan finansieres af kassebeholdningen og dermed 
medvirke til at minimere renteudgiften til pengeinstitut for indestående grundet den negative rente. 

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 

Der er budgetteret med en nettovirkning på 0 vedr. statens andel af boligindskudslån, fleksydelse og ATP-
bidrag. Der har i 2017 været en nettoindtægt på 805 t.kr.  

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Der er en mindreudgift i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på 38.392 t.kr., der fordeler sig 
således i t.kr.: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Kirkelige skatter og afgifter -1.263 -1.263 -1.763 500 

Anden kortfristet gæld 0 0 -25.257 25.257 

Mellemregningskonti 0 0 -12.636 12.636 

I alt (1.000 kr.) -1.263 -1.263 -39.655 38.392 

Kirkekasserne har et tilgodehavende på 3.641 t.kr. ved udgangen af 2017. 

Anden kortfristet gæld er forøget til 94,5 mio.kr. pga. stigning i ventede betalinger. 

Saldiene på mellemregningskonti er forøget til samlet gæld på 45,8 mio.kr. 

8.55 Afdrag – langfristet gæld 

Der er en samlet merudgift i forhold til det korrigerede budget på 1.544 t.kr., der fordeler sig således: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Kommunekredit 10.581 11.269 11.187 82 

Ældreboliger 3.612 3.612 5.237 -1.625 

I alt (1.000 kr.) 14.193 14.881 16.425 -1.544 
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Redegørelse for swap-aftaler 

Modpart: Danske Bank 

Swap nr. 5559J 
(Lånenr. 201137096 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdrs CIBOR 3,86 % p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 51.293.000,00 

Hovedstol 31/12 2017 DKK 40.310.547,73 

Handelsdato 29. marts 2011 

Startdato 31. marts 2011 

Slutdato 31. marts 2036 

Swap-aftalen blev indgået den 29. marts 2011 på baggrund af lån nr. 201137096 i Kommunekredit, der 
var optaget som variabelt forrentet lån med løbetid på 25 år. Swapaftalen blev indgået med henblik på at 
sikre en fast rente i lånets løbetid. 

Modpart: Danske Bank 

Swap nr. 6847W 
(Lånenr. 201238610 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdrs CIBOR 2,457 % p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 47.983.000,00 

Hovedstol 31/12 2017 DKK 39.377.830,59 

Handelsdato 29. marts 2012 

Startdato 2. april 2012 

Slutdato 7. april 2037 

Swap-aftalen blev indgået den 29. marts 2012 på baggrund af lån nr. 201238610 i Kommunekredit, der 
var optaget som variabelt forrentet lån med løbetid på 25 år. Swapaftalen blev indgået med henblik på at 
sikre en fast rente i lånets løbetid. 
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7.62 Tilskud og udligning 

Der er en mindreudgift på 2.901 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, der skyldes efterregulering af 
bloktilskud fra staten og beskæftigelsestilskud, samt tilbagebetaling af restpulje vedr. vanskeligt stillede 
kommuner i hovedstadsområdet. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 63 t.kr. 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Bloktilskud fra staten -25.668 -28.194 -28.194 0 

Mellemkommunale udligningsordninger 119.016 119.016 119.016 0 

Udligning af selskabsskat -9.048 -9.048 -9.048 0 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.900 6.900 6.900 0 

Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne 2.882 2.882 2.880 2 

Bidrag til vanskeligt stillede kommuner  
i hovedstadsområdet 

2.568 2.568 2.508 60 

Beskæftigelsestilskud -46.236 -46.548 -46.548 0 

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2.124 -2.124 -2.124 0 

Tilskud til generelt løft i ældreplejen -2.472 -2.472 -2.472 0 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3.312 -3.312 -3.312 0 

Tilskud til styrkelse af akutfunktion i hjemmesygeplejen -336 -336 -336 0 

Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning -1.608 -1.608 -1.608 0 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -5.736 -5.736 -5.736 0 

Tilskud til skattenedsættelse fra 2013 til 2014 -4.811 -4.811 -4.812 1 

I alt (1.000 kr.) 30.015 27.177 27.114 63 

7.65 Refusion af købsmoms 

I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 25 t.kr. i tilbagebetaling af refunderet moms-
refusion. 

7.68 Skatter 

Der er en mindreindtægt på 577 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.  

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Kommunal indkomstskat -1.086.928 -1.086.928 -1.086.928 0 

Selskabsskat -7.407 -7.407 -7.407 0 

Anden skat på visse indkomster -1.487 -2.593 -2.292 -301 

Grundskyld -142.658 -142.658 -142.382 -276 

Anden skat på fast ejendom -10 -10 -10 0 

I alt (1.000 kr.) -1.238.490 -1.239.596 -1.239.019 -577 

Provenuet på kommunal indkomstskat er foreløbigt, idet der er valgt selvbudgettering. Provenuet fra kom-
muneskat efterreguleres sammen med tilskud og udligning i 2020 på baggrund af det opgjorte skatteind-
tægter pr. 1. maj 2019.  

Der er modtaget 805 t.kr. i andel af bruttoskat fra forskere, hvilket er 301 t.kr. mindre end forventet ved 
budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. 

Der er en mindreindtægt fra grundskyld på 276 t.kr., der skyldes regulering af grundværdier for tidligere 
år.  
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8.55 Lånoptagelse – langfristet gæld 

Der er opgjort følgende låneramme i t.kr. på baggrund af regnskab 2017: 

Formål 
Korrigeret 

budget 
Låneramme 

for 2017 
Forskel 

Energibesparende foranstaltninger jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 6 0 396 396 

Erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i hen-
hold til integrationsloven jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 13 

3.800 2.182 -1.618 

Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter fratrukket de i regnskabs-
året indfriede lån, jf. lånebekendtgørelsen §2, stk. 16 

7.000 0 -7.000 

I alt (1.000 kr.) 10.800 2.578 -8.222 

Byrådet har den 26. februar 2018 besluttet ikke at udnytte lånerammen. Der er således en mindreindtægt 
i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på 10.800 t.kr.  

Indfrielse af lån vedr. Yderholmsvej 59B 

Byrådet har den 19. juni 2017 godkendt salg af Yderholmsvej 59B. Ejendommen har været benyttet som 
midlertidig flygtningebolig siden 2001, hvor køb af ejendommen blev finansieret ved lånoptagelse og indgik 
i lånoptagelsen vedr. regnskab 2001. Restgæld på lånet pr. 31. december 2017 på 733.657 kr. afdrages 
ekstraordinært i februar 2018 og er udgiftsrestanceført i regnskab 2017. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfi-
nansiering af busdrift. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Planstrategi 

 Kommuneplan 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

Årets resultat  

 

På området er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 313 t.kr. og merforbrug på 871 
t.kr i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året ydet 1.183 t.kr. i tillægsbevillinger og omplace-
ringer.  

Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til busdrift og til helhedsplan for Solrød Center. For busdriften sker 
der i 2018 en efterregulering afhængigt af den aktuelle opgørelse af antal kørsler og passager fra Movia. 
Helhedsplaner for Solrød center fortsætter i 2018, restbudget fra 2017 på 49 t.kr. overføres til 2018.  
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Årets gang 

Lokale busruter 

Solrød Kommune havde i 2017 medansvar for i alt 3 kommunale buslinjer (215, 220 og 246) og skulle 
således afregne for disse i forhold til, hvor mange timer de pågældende linjer kørte inden for kommune-
grænsen. Buslinje 120 og 97N (natbussen) finansieres af regionen. Derudover tilbyder Solrød Kommune 
Flextur, som alternativ offentlig transportmulighed. Flexture er finansieret dels ved brugerbetaling og dels 
ved kommunalt bidrag. 

Handicapkørsel 

Flexhandicap, som ydes gennem Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den 
almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer at svært bevægelseshæmmede får 
samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det kan fx være 
kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap. Kørsels-
ordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på alle årets 
dage og hele døgnet. 

Kørselsordningen blev udelukkende brugt som kørselsordning til fritidsformål, men herefter blev det be-
sluttet at udvide ordningen, således at den nu kan benyttes til alle kørselsformål, fx også til behandlings-
tilbud som læge, tandlæge m.fl. I 2017 er ordningen desuden blevet udvidet således udvidet til også at 
omfatte blinde og stærkt svagseende. 

Planområdet 

Følgende lokalplaner er gennemført for 2017: 

 Lokalplan for Svalegangen 2 – ny lægeklinik 

 Lokalplan for Skolevej 20 og 22 – 11 tæt/lav boliger 

 Lokalplan Trylleskov Strand - Boligø 15 

 Lokalplan Trylleskov Strand - Boligø 20 og 21 

 Lokalplan Trylleskov Strand - Boligø 16 

 Lokalplan Trylleskov Strand - Boligø 3, 6 og 7 

 Lokalplan Revision af rammelokalplan og kommuneplantillæg  

 Lokalplan for Solrød Strandvej 66 – udvidet anvendelsesmuligheder  

 Lokalplan Vasegården – tillæg nr. 1 til eksisterende lokalplan 

 Delvis ophævelse af lokalplan 661.1 – Karlstrup Sti 

Erhvervssamarbejde 

I 2017 er erhvervsindsatsen overgået til Job- og Socialcenteret. Grundet det brede virksomhedsnetværk 
som virksomhedskonsulenterne har kombineret med virksomhedernes behov og ønsker til rekruttering, 
fastholdelse og opkvalificering, er der nu kommet ekstra fokus på dette samarbejde. Solrød har også forsat 
øremærket midler årligt til erhvervsområdet med henblik på at styrke indsatsen over for iværksættere og 
virksomheder. Der er ligeledes arbejdet videre med partnerskabet til Dansk Bryggeri, hvor fokus bl.a. er at 
få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Derudover fastholdes det gode 
interne samarbejde på tværs af afdelinger i form af Solrøds Erhvervstaskforce. Solrøds Erhvervstaskforce  
mødes i intervaller, for at sikre det interne samarbejde med henblik på optimering af virksomhedsservice.  
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Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Det skal fortsat være attrak-
tivt at starte og drive virk-
somhed i Solrød Kommune. 

Solrød Kommune understøtter de lokale 
virksomheders vækst og udvikling gen-
nem Greve-Solrød Erhvervsservice, 
som vejleder virksomheder og iværk-
sættere samt arrangerer informationsaf-
tener for iværksættere, workshops for 
etablerede virksomheder mv. 
  
Derudover understøttes det lokale er-
hvervsliv via en styrket intern koordine-
ring blandt medarbejdere med virksom-
hedskontakt i kommunen, ligesom der er 
en løbende dialog med det lokale er-
hvervsliv gennem virksomhedsbesøg, 
dialogmøder og netværksmøder.  
  
Som en del af det erhvervspolitiske Gre-
ater Copenhagen-samarbejde under-
støtter Solrød Kommunes indsats den 
regionale erhvervsindsats i hele Greater 
Copenhagen-området. 

Målet er opfyldt.  

 
Der har i løbet af 2017 bl.a. været: 
Informationsmøder for iværksætter i Sol-
rød og Greve kommune.  
Lokale virksomhedsbesøg med delta-
gelse af borgmesteren og repræsentan-
ter fra administrationen.  
Udsendt velkomstbreve til alle nystar-
tede og tilflyttede virksomheder i Solrød 
Kommune.  
Morgenmøde med Solrød Kommunes 
lokale virksomheder. 
Taskforce-møder med repræsentanter 
fra Greve-Solrød Erhvervsservice, Job- 
og Socialcenter samt Teknik og Miljø. 
Fokus har været intern koordinering 
med henblik på optimering af virksom-
hedsservice.  
Møde med Greater Copenhagen for at 
afdække samarbejdsmulighederne.  

Byudvikling sker på et hel-
hedsorienteret og balanceret 
grundlag. 

Følge planstrategiens mål og kommune-
planens rammer og retningslinjer for by-
udvikling. 

Målet er opfyldt. 

 
Lokalplanlægning og helhedsplaner ud-
arbejdes til enhver tid på et helhedsori-
enteret og balanceret grundlag ved at 
følge kommuneplanens rammer og ret-
ningslinjer. 

Virksomheder skal sikres ud-
videlsesmuligheder i er-
hvervsområderne. 

Følge planstrategiens mål og kommune-
planens rammer og retningslinjer for er-
hvervsudvikling. 

Målet er opfyldt. 

 
Ved revision af eksisterende erhvervslo-
kalplaner følges til enhver tid kommune-
planens rammer og retningslinjer for er-
hvervsudvikling.  

Fremtidssikre Solrød Center 
og Havdrup Bymidte.  

Følge planstrategiens mål og anbefalin-
ger for implementering af helhedspla-
nerne. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Implementeringen af helhedsplanerne 
for Solrød Center og Havdrup Bymidte 
er sat i gang.  

Sikre landsbyerne som at-
traktive og velfungerende 
landsbysamfund. 

Følge planstrategiens mål for at under-
støtte landsbypolitikken.  

Målet er opfyldt. 

 
Landsbypolitikken er indarbejdet i Kom-
muneplan 2017-2029 og skal efterleves 
ved nye tiltag i landsbyerne.   

Værne om det åbne land, 
natur og kultur med en pas-
sende afvejning mellem be-
nyttelse og beskyttelse.  

Følge planstrategiens mål og retnings-
linjerne i kommuneplanens temahæfte 
om det åbne land.  

Målet er opfyldt. 
 
Ved aktiviteter i det åbne land efterleves 
Kommuneplan 2017-2029´s retningslin-
jer herfor.  

Driften af kollektiv trafik ud-
øves på et bæredygtigt, 
samfundsøkonomisk og kli-
matilpasset grundlag. 

Busdriften drives i et samarbejde mel-
lem Movia, regionerne og nabokommu-
nerne 

Målet er opfyldt. 
 
Busdriften drives i et fint samarbejde 
mellem Movia, regionerne og nabokom-
munerne.  
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet følger Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, på 
de områder, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

2.32.31 Busdrift 5.627 5.741 5.521 220 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 9 9 0 9 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 155 1.228 1.188 40 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4 -5 -22 17 

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 947 945 918 27 

I alt (i 1.000 kr.) 6.734 7.918 7.605 313 

Bemærkninger til regnskabet 

2.32.31 Busdrift 
Udgifter til busdrift flextur og handicapkørsel. 

Busdrift og flextur 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 229 t.kr. Der efterreguleres først i starten af 2018, og reguleringen 
afhænger af den aktuelle opgørelse af antal kørsler og passager fra Movia. 

Handicapkørsel 

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 
enkeltture om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen 
aldrig væsentligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens 
bopælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen. Årets antal rejser er steget fra 1.762 rejser 2016 til 
2.681 i 2017. I årets løb har 111 borgere udnyttet ordningen og i gennemsnit har 49 borgere udnytte 
ordningen pr. måned. Regnskabet viser et merforbrug på 9 t.kr. 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Teknik og Miljø varetager sekretærfunktionen for hegnsynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. 
Behovet for hegnsyn og lignende er varierende år for år.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 
Udgifter i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet. 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
Gebyrer i forbindelse med hyrevognsbevillinger. 

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 

Omfatter udgifter til erhvervssamarbejde samt midler afsat til regionalt væksthus. Begge dele administreres 
af Job- og Socialcenteret. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter den politiske organisation og administrative funktion, herunder Byråd, udvalg, 
brugerbestyrelser, valg samt en række tværgående administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på 
andre områder. 

Årets resultat 

 

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 6,680 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et 
mindreforbrug på 19,032 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og kor-
rigeret budget består af givne tillægsbevillinger på -7,635 mio.kr. samt omplaceringer på -4,717 mio.kr. 

Omfanget af omplaceringer er relativt stort, fordi der på politikområdet ligger reserver, lønpuljer samt 
syge- og barselspuljer. Disse puljer overføres i løbet af året til andre politikområder og opskriver der-
med disses budgetter. 

Årets gang 

I 2017 blev der afholdt kommunal- og regionsrådsvalg, og det nye byråd konstituerede sig med henblik 
på at træde i funktion den 1. januar 2018. Der blev afholdt en kampagne på de sociale medier for at få en 
så høj stemmeprocent til valget som muligt. Solrød Kommune styrkede i det hele taget sin tilstedeværel-
se både i pressen og på de sociale medier i 2017 for at understøtte byrådets imagestrategi, og ved årets 
udgang havde kommunen 3.187 følgere på Facebook (svarende til en stigning på 63 pct. i forhold til ul-
timo 2016), 434 følgere på Twitter, 1.010 følgere på LinkedIn og 300 følgere på Instagram. 
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Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Optimering af kommunens 
kommunikation til borgerne, 
virksomhederne og pressen 

Implementering af imagestrategi, herun-
der strategi for sociale medier samt pres-
sestrategi med fokus på at fremstille Sol-
rød Kommune som en attraktiv bosæt-
ningskommune og med fokus på at sikre 
en borger- og virksomhedsbetjening i top. 
En stigning på 10 % i 2017 i antallet af 
følgere af Solrød Kommunes tilstedevæ-
relse på de sociale medier. 

Målet er opfyldt.  
 
Imagestrategi, strategi for sociale medi-
er og pressestrategi er implementeret 
med henblik på at fremstille Solrød 
Kommune som en attraktiv bosæt-
ningskommune og en kommune med 
borger- og virksomhedsbetjening i top. 
 
Der har i 2017 været en stigning i antal-
let af følgere på kommunens Face-
bookside på 1230 følgere fra 1957 til 
3187 følgere, svarende til en stigning på 
63 %. 
 

Understøttelse af målrettet, 
effektiv digital service, der 
skaber værdi for borgerne 
og virksomhederne 

Implementere de nationale mål for digita-
lisering, herunder monopolbruddet på de 
centrale digitale funktioner i kommunerne. 
 
Udvikling af metode til udvikling og im-
plementering af digitale tiltag med det 
formål at sikre, at organisationen, borger-
ne og virksomhederne får den størst mu-
lige værdi af nye og eksisterende, digitale 
tiltag, samt at sikre gevinstrealisering. 
 
Implementering af mål- og strategistyret 
portefølje-styring, der sikrer en prioritering 
af de digitale tiltag, der har den største 
værdi for borgerne og virksomhederne. 

Målet er opfyldt.  
 
De nationale må for digitalisering, her-
under de relevante dele af monopol-
bruddet, er implementeret. 
 
Metode til udvikling og implementering 
af digitale tiltag til gavn for borgere og 
virksomheder er udviklet. 
 
Mål- og strategistyret porteføljestyring 
er implementeret med henblik på at sik-
re prioritering af digitale tiltag. 

Forbedre modtagelsen af 
virksomheder, borgere og 
øvrige besøgende på råd-
huset 

Implementering af et kø- og aftalesystem 
til receptionen på rådhuset, der dels un-
derstøtter modtagelse og visitering af be-
søgende digitalt, dels sender påmindelser 
til borgere, der har en aftale. 
 

Målet er opfyldt.  

 
Nyt kø- og aftalesystem er implemente-
ret i de borgerrettede afdelinger på råd-
huset. 

En effektiv indsats mod so-
cialt bedrageri samt en mål-
rette indsats til forebyggelse 
af socialt bedrageri. 
 
Kontrolgruppen skal med-
virke til at sikre, at borgerne 
modtager ydelser på korrekt 
grundlag. Målet er at sikre, 
at borgerne modtager de 
ydelser, de er berettiget til 
hverken mere eller mindre. 

Kontrolgruppen etablerer et tæt samar-
bejde med alle relevante interne afdelin-
ger og institutioner samt et godt samar-
bejde med Udbetaling Danmark, politiet, 
og SKAT som eksterne parter. 
 
Kontrolgruppen fremlægger primo 2017 
en årsrapport for Byrådet, der beskriver 
resultater af det foregående års indsats 
samt kommende års indsats områder. 
 
Indsatsområderne skal dels have karakter 
af projekter dels være undersøgelse af 
enkeltsager, herunder også deltagelse i 
projekter, samt halvårlige effektmålinger, 
som Udbetaling Danmark og KL initierer. 
 

Målet er opfyldt.  
 

Provenu for 2017 er 2,1 mio. kroner på 
kommunale ydelser samt 862.135 kro-
ner på statslige ydelser.  
 
Der afrapporteres detaljeret til Byrådet i 
marts 2018 for indsatser og provenu for 
2017.  
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Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende inde-
holder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden under-
bygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

6.42.40 Fælles formål 85 85 85 0 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.160 3.746 3.563 182 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 319 350 224 126 

6.42.43 Valg m.v. 652 650 574 76 

6.45.50  Administrationsbygninger 2.176 3.217 3.091 126 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 64.423 71.466 66.404 5.062 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 23.347 24.296 24.551 -255 

6.45.53 Administration vedr. jobcentre 9.589 10.585 10.479 106 

6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 211 210 512 -302 

6.45.55 Administration vedrørende  miljøbeskyttelse 1.873 1.868 1.730 138 

6.45.56  Byggesagsbehandling 813 1.160 1.817 -657 

6.45.57 Voksen-, ældre- og  handicapområdet 3.475 586 698 -113 

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling DK 3.632 3.652 3.695 -43 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 11.298 1.220 0 1.220 

6.52.72 Tjenestemandspension 9.003 8.298 7.461 837 

6.52.76 Generelle reserver 8.861 178 0 178 

I alt (i 1.000 kr.) 143.917 131.565 124.885 6.680 
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Bemærkninger til regnskabsresultatet 

6.42.40 Fælles formål (politisk organisation) 

Omfatter tilskud til det politiske arbejde samt velkomst til nye borgere. 

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

På kontoen der dækker udgifter til Byrådet, f.eks. vederlag, uddannelse samt repræsentation er der et 
mindreforbrug på 182 t.kr., som bl.a. skyldes færre udgifter til såvel repræsentation samt uddannelse af 
byrådsmedlemmer. 

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 

Udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, samt valg til disse afholdes her. Der var 
i 2017 et mindreforbrug på 126 t.kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til beboerklagenævn og 
huslejenævn. 

6.42.43 Valg  

Der har været afholdt kommunal- og regionsrådsvalg i 2017. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug 
på 76 t.kr., som skyldes færre udgifter til kampagner, fordi der ikke har været afholdt kampvalg til Ældre-
rådet. 

6.45.50 Administrationsbygninger 

Området omfatter hele driften af rådhuset. Der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 
på 126 t.kr., som blandt andet skyldes, at der i budgettet er afsat midler til bygningsforskønnelse, som 
først bliver udført i 2018.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Budgettet dækker udgifter til afdelingerne på rådhuset, fortrinsvis personaleudgifter samt generelle ud-
gifter, f.eks. administration, kantinedrift, forsikringer, rengøring, vinduespolering, måtteleje, kontorartik-
ler, inventaranskaffelse, planteservice, GIS området. 

Tabel 2: Oversigt over forbrug på sekretariat og forvaltninger: 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

A. Skole og dagtilbud 2.468 2.404 2.209 194 

B. Ledelsessekretariat og IT 7.088 10.188 7.571 2.617 

C. Økonomiafdelingen 5.005 5.363 5.508 -145 

D. Personaleafdelingen 18.033 17.474 16.600 874 

E. BorgerService 3.973 4.364 3.923 441 

F. Teknik og Miljø 17.876 18.245 16.978 1.267 

G. Job- og SocialCenter 9.981 13.429 13.616 -186 

I alt (i 1.000 kr.) 64.423 71.466 66.404 5.062 

A. Skole og dagtilbud 

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde indenfor området. Regnskabsresultatet viser, at 
der et lille mindreforbrug i 2017 på 194 t.kr. på området.  
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B. Ledelsessekretariat og IT 

Mindreforbruget udgør samlet set 2.617 t.kr. Afvigelserne skyldes dels en generel tilbageholdenhed på 
Ledelsessekretariatets driftsmidler og puljer samt på omstillingspuljen. Derudover er der et mindreforbrug 
på porto, der skyldes, at der afsendes færre papirbreve end tidligere som konsekvens af successen med 
digital kommunikation med borgerne. 

C. Økonomiafdelingen 

Der har været et samlet merforbrug på 145 t.kr. Det skyldes primært udgifter til analyser af hjemtaget 
statsrefusion og mellemkommunale betalinger i 2013-2016, hvor honoraret har været knyttet op på ge-
vinster fra analyserne, der er indtægtsført på relevante områder i regnskabet. 

D. Personaleafdelingen 

Samlet udviser regnskab 2017 et mindreforbrug på 874 t.kr. Det skyldes, at der har været forskydninger i 
elevansættelser og lavere udgifter til personalepolitiske initiativer.  

E. Borgerservice 

Regnskabsresultatet viser, at der har været et mindreforbrug på 441 t.kr. i 2017 på området. Mindrefor-
bruget i 2017 skyldes vakance, ferie uden løn til fire nye medarbejdere og ikke forbrugte midler til særlig 
kompetenceudvikling for afdelingen, der grundet udskiftning i medarbejdergruppen er udskudt til 2018.  

F. Teknik og Miljø 

Der har i 2017 været er mindreforbrug på 1.267 t.kr. på området som dækker lønninger, forsikringer, 
kontorhold for rådhuset, central rengøringspulje, GIS samt kantinedrift. Mindreforbruget skyldes et min-
dre antal forsikringssager vedrørende dækning af selvrisiko, rengørings kontraktopfølgning har været 
mere fyldestgørende, derfor et mindreforbrug. Der er desuden et mindreforbrug på udbud af Vej og Park 
som er bedt om at blive overført, da udgifterne til konsulentydelser først kommer i 2018. Sidst er der 
mindreudgifter på løn, dette skyldes overførsel fra 2016 på løn.   

G. Job og SocialCenter 

Kontoen dækker udgifter til myndighedsudøvende personale og øvrige administrative personale. Regn-
skabsresultat udviser et merforbrug på 186 t.kr., hvoraf 111 t.kr. skyldes udgift til indkøb af kropsbårne 
alarmer og sikring til medarbejdere i Job-og socialcenteret. Hertil kommer 70 t.kr. som er udgifter til vi-
kardækning i jobcenteret, merudgiften modsvares af mindreudgiften på 6.45.53 Jobcentre.  

6.45.52 IT og fælles telefoni 

IT-området omfatter kommunens samlede centrale budget til it på administrationsområdet, herunder drift, 
vedligeholdelse og udvikling, drift af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening.  

Området udviser et merforbrug på 255 t.kr., som primært skyldes en øget digitalisering af kommunens 
opgaver samt investeringer i digitale løsninger for borgerne, øgede krav til it-sikkerhed og et større ind-
køb af it-udstyr end forventet. 

6.45.53 Jobcentre  

Kontoen dækker udgifter til personale på det beskæftigelsesrettede område, samt øvrige udgifter på 
Jobcentret. 

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 118 t.kr. 

6.45.54 Naturbeskyttelse  

Administration af Naturbeskyttelsesområdet. Fokus er blandt andet udarbejdelse af handlingsplaner. 
Funktionen varetages af Teknik og Miljø, og der er knyttet 1 medarbejder hertil.  

Der er et merforbrug på 302 t.kr., som skyldes at indtægtsbudget til administrationsbidrag er sat for højt. 
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6.45.55 Miljøbeskyttelse  

Administration af Miljøområdet. Funktionen varetages af Teknik og Miljø, og der er knyttet 2,6 medarbej-
dere hertil. Der er lille mindreforbrug på 138 t.kr., hvilket skyldes mindreudgifter på løn 

6.45.56 Byggesagsbehandling  

Det endelige resultat på byggesagsgebyr endte med en merindtægt på 68 t.kr grundet afslutning af en 
større byggesag, som først var forventet afsluttet i 2018. Der mangler derudover dagpengeindtægter for 
medarbejdere, som først forventes i 2018. Grundet barsel har der været en merudgift til lønninger, da der 
skulle ansættes en vikar. Denne vikar er efterfølgende forlænget grundet stigning i større byggesager. 
Samlet merforbrug på 657 t.kr. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet  

Der udgiftsføres administrative omkostninger herunder lederløn og administrationsbidrag til ældrerådet.  

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark  

En del af kommunens opgaver er blevet overtaget af Udbetaling Danmark og kommunen skal betale et 
administrationsbidrag herfor. Udgiften har i 2017 været 43 t.kr. mindre end budgetteret.  

6.52.70 Løn- og barselspuljer 

Budgettet på puljerne fordeles ud til de områder, hvor udgiften afholdes efter regler, som er skitseret ne-
denfor under de enkelte punkter. Der er derfor ikke tale om et forbrug på puljen, men alene et budget 
som bliver omplaceret. 

Tabel 3: Løn og barselspuljer 

 Løn- og barselspuljer 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Afvigelse 

A Direktionens lønpulje 686 326 326 

B Fællesudgifter HMU m.v. 416 29 29 

C IGU, pulje 0 66 66 

D Lønpulje vedr. nødstedte institutioner eller afdelinger 263 0 0 

E Barsel 3.621 458 458 

F Langtidssygdom 1.281 0 0 

G Fratrædelser m.v. 288 136 136 

H Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 4.000 0 0 

I Lov og cirkulæreprogram 743 204 204 

 I alt (i 1.000 kr.) 11.298 1.220 1.220 

A. Direktionens lønpulje 

Puljen er afsat til lederlønninger inkl. direktionen. Budgettet er fordelt på de respektive områder, og der 
resterer 326 t.kr. 

B. Fællesudgifter Hoved Medudvalg (HMU) 

Der er afsat midler til at kompensere institutioner og afdelinger for merudgifter til vikarer m.v. som følge af 
valgte hovedudvalgsmedlemmers fravær til Hovedudvalgsmøder m.v. Efter at kompensationen er uddelt, 
resterer der et budget på 29 t.kr. 
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C. IGU, pulje 

Pulje afsat til at afholde kommunens udgifter vedrørende integrationsuddannelse (IGU), som trådte i kraft 
1. juli 2016. Der er i 2017 ikke brugt af puljen, idet ansættelser er blevet forsinket, hvorfor puljen overfø-
res til 2018. 

D. Lønpulje vedr. nødstedte institutioner 

Puljen er primært afsat til institutioner, der grundet udefra kommende faktorer kan kompenseres i ekstra-
ordinære situationer, hvis økonomien ikke kan hænge sammen. Puljen er i 2017 fordelt til Birkebo, som 
kompensation for merudgifter til Lillebirk, og 10Solrød som delvis kompensation af udgifter til feriepenge 
grundet reduktion i antallet af lærere som følge af nedgang i elevtallet. 

E. Barsel 

Puljen er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikar for personale, som har barselsorlov. 
Ved udgangen af 2017 resterer der 458 t.kr. i puljen.  

F. Langtidssygdom 

Puljen er afsat til dækning af langvarig sydom. Puljen er finansieret via en ”forsikringsordning” der etable-
res ved at alle bidrager til puljen med 0,55 pct.-point af deres lønsum. I 2017 er hele puljen blevet fordelt. 

G. Fratrædelser mv. 

Puljen er afsat til kompensation for lønudgifter ved fratrædelser, hvor den ansatte har krav på godtgørel-
se som følge af ansættelse i mindst 12 eller 17 år. (1 eller 3 måneders løn). I puljen resterer 136 t.kr i 
2017. 

H. Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 

Der er afsat pulje til dækning af helt ekstraordinære, eller svært budgettérbare udgifter, som forventes at 
følge af den kraftige demografiudvikling, og som derfor ikke forventes at kunne håndteres inden for de 
afsatte demografipuljer. Hele puljen er blevet fordelt i 2017. 

I. Lov og cirkulæreprogram 

Puljen er afsat til at dække til at dække merudgifter som følge af love og cirkulære fra Økonomi- og In-
denrigsministeriet. F.eks. som følge af sen lovvedtagelse eller manglende vejledninger er disse midler 
ikke blevet udmøntet på de pågældende områder. Der resterer 204 t.kr af puljen i 2017 

6.52.72 Tjenestemandspension  

Der indbetales genforsikringspræmie til pensionsselskab for kommunens tjenestemænd. Præmien udgør 
40,3 pct. af lønnen. Antallet af tjenestemænd er faldende, og der har været en mindreudgift i 2017 pri-
mært som følge af mindreudgift til fratrådte tjenestemænd grundet bedre dækning af afsatte pensions-
midler end forventet ved budgetlægningen. 

6.52.76 Generelle reserver 

Pulje er afsat til sikring af budgetoverholdelse og har beløbsmæssigt udgjort 1 pct. af serviceudgifterne i 
2017. Puljen blev anvendt til finansiering af nødvendige tillægsbevillinger givet af Byrådet i 2017. Der re-
sterer 178 t.kr. af puljen på 8,861 mio. kr. i 2017. 
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Beskrivelse af området 

Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge 
Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etage-
areal på ca. 89.000 kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kom-
munen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og 
bestyrer også de offentlige veje.  

Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 
2013 udliciteret til en privat aktør. 

Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, 
tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehand-
ling i forbindelse med kommunale og private vandløb). 

På politikområdet er der følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Lokaleoptimeringsplan 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Naturkvalitetsplan 

 Støjhandlingsplan  

Årets resultat 

 

På området er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.513 t.kr. og mindreforbrug på 
7.754 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året ydet -6.243 t.kr. i tillægsbevillinger og 
omplaceringer.  

Det store beløb skyldes, at der på politikområdet er puljer til bygningsvedligehold, udearealer og energiin-
vesteringer som omplaceres til andre politikområder. Hovedårsagerne til mindreforbruget er, at der er et 
mindreforbrug på vintertjeneste som følge af en mild vinter, restbudgettet overføres til 2018 for at sikre at 
der er penge til vintervedligeholdelse i tilfælde af en hård vinter i 2018. Der er desuden et mindreforbrug 
på puljen til energiinvesteringer, restbudgettet her overføres til 2018, for at sikre de nødvendige energiin-
vesteringer.  
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Årets gang 

Samlet ejendomsdrift – Ejendomscenter 

Ejendomscenteret står for drift og vedligehold af Solrød Kommunes bygninger og bygningskomplekser. 
Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som 
gives her rækker ud over politikområde 4. 

Der har i 2017 været et samlet korrigeret budget på 51.834 t.kr. Der har været et samlet mindreforbrug på 
1.910 t.kr. Det mindre forbrug skyldes bl.a., at der ikke har været så mange anmeldte skader og dermed 
ikke så store udbetalinger i selvrisiko i 2017. På energipuljen er hele budgettet ikke brugt, da udelys på 
Munkekærskolen planlagt i 2017, først bliver udført i 2018. På rengøringen er der indkommet bodsmidler, 
som ikke er opbrugt. Konkret er der lavet nye toiletter på Lindebo, Skovhuset og Egebo. Nyt emfang samt 
nye hårde hvidevare i Egebo, gulvrenovering, maling af vægge samt overfladebehandling af gulve i Tryl-
lehuset, gulvrenovering, maling m.m. Nøddebo, vindfang i BUR, trappe og murværksgennemgang på Sol-
rød Gl. Skole, maling af Heldagsklassens lokaler m.v. efter flytning af Krogen til Munkekær SFO’s lokaler.  

Der er i Ejendomscentret udført en lang række større arbejder i 2017, finansieret af anlægsmidler. Det 
drejer sig bl.a. om Uglegårdsskolen hvor der er udført snedkergennemgang og maling af alle vinduer, nye 
facadepartier på Havdrup Skole, spor A, udskiftning af gulve/behandling i Nøddebo børnehave. På rådhu-
set er der udført ny ventilation, hoved-og bagtrappe er malet, der er udført gennemgang af tag samt på 1. 
og 2. sal tæpper i gangarealerne. Genoptræningscentret har fået ny tagbelægning samt nyt ventilations-
aggregat på taget. Yderligere er der lavet ændringer på legearealerne på Parkbo, afledning af vand på 
Tryllehyttens legeplads samt filmning/undersøgelse af kloaker på Solrød Gl. Skole. 

Udlicitering af kommunens Vej- og Parkopgave 

2017 var næstsidste driftsår med OKNygaard, idet der er en endelig afslutning af vej- og parksamarbejdet 
i oktober 2018. Året blev afsluttet med bedste afrapportering af det foreløbige bedste vinterberedskab i 
forhold til udkaldstider og fremmøder til tiden. De første tilkøbte driftstillægsarbejder for kontraktperioden, 
Kilen, Hedebostien og opgradering af græsslåning langs Tåstrupvej, blev igangsat i 2017.      

Grønne områder og naturpladser 

I 2014 blev der vedtaget en naturkvalitetsplan for 2014-2018 som bliver grundlag for pleje af kommunens 
grønne områder. Hele planen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside. Der afgræsses fortsat med får 
i Trylleskoven og Jersie Mose, samt køer ved Stauning sø. 

Vedligeholdelse af vandløb 

I 2017 er der blevet vedligeholdt vandløb, som omfatter grødeskæring og oprensning ved bro og rør samt 
udgravning af de 3 vandløb til Køge bugt. Grødeskæring, oprensning og udgravning sker i forhold til de 
gældende vandløbsregulativer. Udover dette er der afholdt udgifter til vandrådsarbejder, hvor Solrød Kom-
mune har været sekretariatskommune for vandråd Køge Bugt (21 kommuner), der er både afholdt udgifter 
til møder og konsulenthjælp til delopgaver indenfor de opgaver der skulle behandles i vandrådene. Dette 
har medført en merudgift på ca. 40 t.kr. 

Vejvedligeholdelse m.v. 

Området dækker udgifter til alm. vejvedligeholdelse, herunder reparation af huller, vejbelysning, skilte og 
vejafvanding/slamsugning. I 2013 blev den samlede tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerare-
aler forelagt Byrådet, og i 2017 blev der overvejende igangsat større anlægsarbejder på brolægning og 
kantstensætning for at gøre klar til kommende års asfaltarbejder. Der er i 2017 udført rundkørsler på to af 
kommunens trafikerede krydsninger, Tåstrupvej/Vestre Grænsevej og i Havdrup ved tilslutningen af den 
nye gennemfartsvej ved Hovedgaden/Tykmosevej. Denne rundkørsel er lavet med særlige foranstaltnin-
ger for passage af store landbrugskørertøjer. Der er også i 2017 anvendt granit alle steder hvor dette 
skaber vedligeholdelsesmæssig merværdi, og som et led i at forskønne det visuelle indtryk af kommunens 
vejstrækninger.     
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Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Investeringer i bygninger og 
teknik sker på baggrund af 
en helhedsbetragtning, dvs. 
med vægt på en samlet af-
vejning af planlægning, 
funktionalitet, levetid, miljø-
rigtighed, vedligeholdelses-
forhold, forsyningssikkerhed 
og æstetik. 

Ved enhver bygningsmæssig ændring, 
ny- eller ombygninger, skal der tages 
hensyn til, at bygningen: 
- Indrettes funktionelt. 
- Tilstræbes så fleksibel, at den kan om-
stilles til skiftende funktionskrav. 
- Danner ramme for et sundt arbejds-
miljø. 
- Udføres med løsninger, som minimerer 
driftsudgifterne, sikrer arealoptimering 
og arealanvendelsesfællesskab samt ta-
ger hensyn til energioptimering. 
 

Målet er opfyldt. 
 
I anlægsprojekterne for 2017, der bl.a. 

tæller Christians Plejecenter, ombyg-

ning af Parkbo, Hjemmeplejen m. fl., er 

der taget hensyn til funktionalitet, fleksi-

bilitet, et sundt arbejdsmiljø samt mini-

mering af driftsomkostninger og hen-

syntagen til miljørigtighed. 

De kommunale bygninger 
med tilhørende udearealer 
skal fremstå imødekom-
mende og velholdte. 

Det tilsigtes, at det eksisterende byggeri 
og omkringliggende udearealer bringes i 
en så ensartet vedligeholdelsesstan-
dard, så ejendomskapitalen fastholdes, 
og de til enhver tid gældende krav til be-
nyttelse imødekommes. 

Målet er opfyldt. 
 
Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelse 
for hver enkelt teknisk servicemedarbej-
der, så der sikres en ensrettet vedlige-
holdelsesstandard. Alle opgaver ind-
meldes via Dalux, så ingen opgaver bli-
ver glemt. 
 
 

Der fokuseres på ressource-
besparende tiltag og på mu-
lighederne for at udnytte 
vedvarende og CO2- neutral 
energi. 

Nye bygninger skal som udgangspunkt 
leve op til energikrav i Bygningsregle-
mentet for 2020. 
 
I forbindelse med renovering og ombyg-
ning af den eksisterende bygnings-
masse foretages en helhedsbetragtning 
af rentabiliteten i energibesparende for-
anstaltninger. 
 
CO2 udledningen fra kommunens byg-
ninger skal reduceres med 2 % pr. år 
frem til 2025. 
 

Målet er opfyldt. 

 
Der er bl.a. udført LED belysning i Jer-
siehallen på sekundære rum, varmesty-
ring i Havdruphallen er blevet opdate-
ret. Endelig er der fokus på efteruddan-
nelse. 
 
Solrød kommune har reduceret CO2 
udledningen i 2016/2017 med 71 
ton/CO2 svarende til 4,7 % i forhold til 
2015/2016. 

Vej- og stinettets udformning 
og vedligeholdelsestilstand 
tager hensyn til trafiksikker-
hed for alle trafikanter, til tra-
fikstøj og tilgængelighed, det 
æstetiske indtryk samt vedli-
geholdelsen af vejkapitalen  

Anvisningerne i Trafikplan 2016 - 2020 
følges og prioriteres i forbindelse med 
budgetlægning.  

Målet er opfyldt. 
 
Der blev i 2017 overvejende udført 

kantstensarbejder/brolægning som 

årets vedligeholdelsesarbejde, som har 

haft til hensigt både at sikre vejregler-

nes krav opfyldt mellem fortove og vej-

baner. Ud over løftet af trafiksikkerhe-

den, har granitkantsten en æstetisk og 

vedligeholdelsesmæssig betydning i by-

billedet.   

Afviklingen af biltrafikken pri-
oriteres højest på de over-
ordnede veje. På boligveje 
skal trafikken afvikles på de 
lette trafikanters betingelser.  

Anvisningerne i Trafikplan 2016 - 2020 
følges og prioriteres i forbindelse med 
budgetlægning. 

Målet er opfyldt. 
 
Der blev i 2017 udført rundkørsler på 

både Tåstrupvej/Vestre Grænsevej og 

Havdrup Hovedgade/Tykmosevej, som 

sikrer effektiv prioriteret afvikling af bil-

trafikken. Begge rundkørsler er ikke ud-

ført med afstribet fodgængerovergang 

for at sikre prioriteringen af biltrafik, 

men kan alligevel passeres af gå-

ende/bløde trafikanter.  
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Kommunens stisystem skal 
være veludbygget og logisk.  

Anvisningerne i Trafikplan 2016 - 2020 
følges og prioriteres i forbindelse med 
budgetlægning. 

Målet er opfyldt. 
 
Der er bl.a. igangsat arbejder for etab-

lering af ”the missing link”, nemlig den 

manglende dobbeltrettede cykelsti mel-

lem Kr. Skensved og Naurbjerg, hvor 

BaneDanmark har tilkendegivet at ville 

finansiere overgangen for stiens kryds-

ning med banen. Hertil er der igangsat 

arbejder i begge landsbyer, som kan 

lede cykeltrafikken bedre gennem byen.   

Tilgængeligheden mellem 
boliger, arbejdspladser, sko-
ler og centre skal være god.  

Anvisningerne i Trafikplan 2016 - 2020 
følges og prioriteres i forbindelse med 
budgetlægning. 

Målet er opfyldt. 
 
Der er bl.a. etableret fællessti til Munke-

kærsskolen og opkobling af eksiste-

rende cykelsti i den nye rundkørsel i 

Havdrup Vest videre til Havdrup Center 

via den nyåbnede trafikvej, Havdrup 

Alle. 

Offentlige, grønne områder 
holdes i en passende plejet 
og varieret stand i forhold til 
områdets anvendelse. 

Plejen af kommunens naturområder ud-
føres i henhold til Naturkvalitetsplanen.  
Pleje af kommunens øvrige grønne om-
råder udføres i henhold til kontrakten 
med OKNygaard og de mål der er be-
skrevet heri. 
Al pleje foregår uden brug af kemisk 
ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt 
særlige situationer.  

Målet er opfyldt. 
 
Af særlige tiltag kan nævnes afgræs-

ning af kommunale engarealer i lagune-

området. 

Vej og parkentreprenøren benytter fort-

sat ikke pesticider til bekæmpelse af 

ukrudt mv. 

Stranden skal bevare sit na-
turpræg og status som at-
traktivt lokalt natur- og rekre-
ationsområde.  

Kommunen støtter Strandrenselaugets 
indsats for, at en optimal strandrensning 
fortsætter og søges udbygget med an-
dre aktiviteter knyttet til bevaring af na-
turpræget langs kysten.  

Målet er opfyldt. 
 
Strandrensning gennemført som plan-

lagt og tang afleveret til Solrød Biogas. 

Det rekreative stinet søges 
udbygget - gerne i samar-
bejde med lokale grønne 
partnerskaber. 

Anvisningerne i Trafikplan 2016 - 2020 
følges og prioriteres i forbindelse med 
budgetlægning. 

Målet er opfyldt. 
 

I 2017 er driften af Solrød Kommunes 

andel af Hedebostien mellem Køge 

Bugt og Roskilde Fjord blevet aftalt. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet følger Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.22.03 Erhvervsformål 28 27 23 5 

0.22.04 Offentlige formål -15 3 0 3 

0.22.05 Ubestemte formål -244 -139 -112 -27 

0.25.10 Fælles formål 11.504 2.071 1.922 150 

0.25.11 Beboelse 0 0 1 -1 

0.25.12 Erhvervsejendomme -37 -37 -38 1 

0.25.13 Andre faste ejendomme 1.287 1.929 1.754 176 

0.25.15 Byfornyelse 80 0 0 0 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 338 150 162 -12 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 5.071 5.021 4.833 187 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 644 637 610 27 

0.38.51 Natura 2000 121 120 115 5 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 716 713 755 -42 

2.22.01 Fælles formål (vejformål) 880 826 871 -45 

2.22.03 Arbejder for fremmed regning -11 -11 0 -11 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.557 10.966 11.016 -50 

2.28.12 Belægninger m.v. 8.159 8.849 8.773 76 

2.28.14 Vintertjeneste 2.595 4.303 3.214 1.089 

6.45.54 Naturbeskyttelse 24 23 44 -21 

I alt (i 1.000 kr.) 41.696 35.453 33.943 1.510 

 

  



ÅRSBERETNING 2017 4. Bygninger, veje og grønne områder 

 

50 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 

0.22.03 Erhvervsformål 

Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til Erhvervsformål. 

0.22.04 Offentlige formål 

Udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje. 

0.22.05 Ubestemte formål 

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu 
ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. 

0.25.10 Fælles formål – Faste ejendomme  

Udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke kan fordeles på områderne beboelse og 
erhvervsejendomme.  

Regnskabet viser et mindre forbrug på 149 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. På energipuljen 
er hele budgettet ikke brugt, da udelys på Munkekærskolen planlagt i 2017, først bliver udført i 2018.  

0.25.12 Erhvervsejendomme 

Udgifter og indtægter vedrørende arealer i Solrød Center og til erhvervsejendomme, der er erhvervet af 
kommunen, men lejes ud til private.  

0.25.13 Andre faste ejendomme 

Udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til beboelse og erhvervsejendomme. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 177 t.kr. forhold til det korrigerede budget for 2017. Mindreforbrug 
på forsikring på Solrød gl. skole skyldes færre skader end forventet. Et mindreforbrug på Solrød gammel 
skole på fjernvarme skyldes at der i en periode har været lukket for noget af varmen pga. reparation. 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boliger, 
herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 
2002, ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte ved-
rørende boliger opført af almene boligorganisationer, ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbin-
delse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning samt tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser  

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, og 
strandområder. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 187 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Mindreforbruget 
skyldes at der har været nogen fejlkonteringer samt at prisfremskrivningen i kontrakten med OKnygaard 
har været lavere end det som budgettet er blevet prisfremskrevet med.   

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter  

Området omfatter udgifter til vedligehold af beskyttede naturområder. 

0.38.51 Natura 2000  

Området omfatter udgifter til implementering af naturhandleplaner for kommunes internationale naturbe-
skyttelsesområder. 
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0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 

Området omfatter udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 

2.22.01 Fælles formål, vejformål 

Udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de 
øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. 

Regnskabet viser et merforbrug på 45 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Merforbruget skyl-
des bl.a. at der frem mod kommunens nye udbud af vej- og parkopgaven i 2018, har været behov for at få 
tilrettet grundlaget for opgavens udførelse. Dette har medført ekstraforbrug på opjustering af de digitale 
administrationssystemer og nødvendige færdselstællinger i forbindelse med planlægning at de justeringer 
af trafikprojekter frem mod den nye kontrakt.     

2.22.03 Arbejder for fremmed regning 

Området omfatter kommunens midlertidige udgifter til vedligehold af private fællesveje, når det ved påbud 
skal istandsættes dårligt vedligeholdte private veje. Udgifterne bliver efterfølgende opkrævet hos de re-
spektive grundejere/grundejerforeninger. Der har i 2017 kun været istandsættelser, som har været klaret 
ved dialog mellem kommunen og de respektive grundejerforeninger/vejlaug, som efterfølgende selv har 
forestået istandsættelsen og dermed sparet den administrationsudgift, som kommunen opkræver ved fo-
reståelse istandsættelsen og den deraf nødvendig involvering af administrationspersonale.      

2.28.11 Vejvedligeholdelse mv. 

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, drifts-
tilskud, slamsugning og afvandingsbidrag og fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak 
samt plangrundlag inden for vejadministration. 

Regnskabet viser et merforbrug på 50.t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017, svarende til mindre 
end 0,5 pct. og beløbet vil således indgå i næste års anlægsarbejder med vejvedligehold.  

2.28.12 Belægninger mv. 

Området omfatter udgifter vedrørende den udliciterede Vej- og Park- vejdrift, delaftale 1, reparation af 
vejbelægninger eller nødvendige større renoveringer af alle typer belægning inkl. vejafmærkningen. Min-
dre reparationer i asfaltbelægninger er en del af udliciteringen af Vej- og Park. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 76 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017, svarende til 0,86 
pct. Beløbet overføres til næste års budget til bl.a. opretninger af vejanlæg inden nye kontrakt vedr. vej- 
og parkopgaven.    

2.28.14 Vintertjeneste 

Området omfatter udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Vintertjeneste omfatter blandt andet salt-
ning og snerydning af veje, stier, pladser, fortove og øvrige kommunale arealer. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.089 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Mindreforbruget 
overføres til næste års budget som polstring til vinterberedskabets udførelse i 2018 – som heller ikke kan 
budgetlægges perfekt.   

6.45.54 Naturbeskyttelse 

Udgifter til overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering 
af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag. 
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Beskrivelse af området 

Kommunen er forsyningsmyndighed vedrørende vand, varme, kloak og affald. Det er private vandværker, 
SEAS-NVE, Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og HMN naturgas, der leverer vand, elektricitet, fjernvarme og 
naturgas til borgerne. Kommunen er planlægnings- og tilsynsmyndighed, der tilsammen skal sikre, at der 
sker en passende og forsvarlig forsyning.  

Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og 
andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affalds-
problemer.   

Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borgerne 
varetages i samarbejde med Greve Kommune på MiljøCenter Greve. Affaldsbehandling varetages primært 
af det fælleskommunale selskab ARGO.  

På politikområdet er der følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Klimaplan 

 Vandforsyningsplan 

 Affaldsplan 

 Spildevandsplan 

 Vandhandleplan 

 Handleplan for Natura 2000 områder 

 Naturkvalitetsplan 

 Klimatilpasningsplan 

 Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 

Årets resultat  

 

På området er der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 372 t.kr. og et merforbrug på 1.626 
t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året ydet 1.253 t.kr. i tillægsbevillinger og 
omplaceringer.  

Forskydninger skyldes primært overførsler af midler fra 2016 til projekter. Disse omfatter Klimatilpasning, 
risikoplan for Køge Bugt og nedgravede løsninger for indsamling af pap, papir og glas samt 
affaldsindsamling af farligt affald.  

Merforbruget skyldes primært merudgifter på renovationsområdet på grund af flere bebyggelser samt mer-
udgifter til etablering af nedgravede løsninger for indsamling af glas, papir og pap. 
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Årets gang  

Serviceudgifter 

I 2017 er bl.a. gennemført analyser og forbedringer af spildevandshåndteringen generelt i kommunen, 
gennemført undersøgelser af mulighederne for reduktion i anvendelsen af fossile brændsler i varmeforsy-
ningen, igangsat udarbejdelse af en skybrudplan som supplement til klimatilpasningen af kommunens 
regnvandssystem, gennemført udarbejdelse af idekatalog for kystsikring, gennemført revision af vandløbs-
regulativ for Karlstup Mosebæk systemet, udarbejdet nye indvindingstilladelser til vandværker og enkelt-
indvindere, gennemført miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og gennemført kampagne for reduktion i bru-
gen af farlige kemikalier på virksomheder.  

Brugerfinansierede områder   

I 2017 er der bl.a. etableret nedgravede affaldssystemer i Solrød Center og Havdrup Center til hhv. papir, 
pap og glas. Derudover er der indført Miljøkassen til farligt affald og småt elektronik for ca. 7000 husstande. 
I forbindelse med Miljøkassen har der været en massiv informationskampagne. Modtagestationen for far-
ligt affald ved Solrød Renseanlæg er blevet nedlagt til gengæld er der etableret 2 mindre modtagestationer 
på hhv. Solrød Vandværk og Havdrup Autodele. Der er produceret og opsat skilte vedrørende sortering af 
affald på boligselskabernes lokale miljøstationer. 

Mål 

Overordnede politiske mål – 
Affald 

Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Energi- og varmeforsyning 
Reducere CO2-udledningen fra 
energiforsyningen med 55 % in-
den udgangen af 2025 

Implementering af Klimaplan 
2010-2015. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Forundersøgelse vedr. etablering af over-

skudsvarme fra CPKelco til forsyning af 

Kirke Skensved, Naurbjerg og Havdrup 

 Etablering af solvarme i Havdrup Vest 

 Optimering af Solrød Biogas 

 Forsøg med afprøvning af intelligent sty-

ring af varmeforbruget i 10 testhuse i Hav-

drup   

Reducere mængden af farligt af-
fald, elektronik affald og genan-
vendelige materialer i dagreno-
vationen og brændbart storskrald 
med gennemsnitligt 25 % inden 
år 2018. 

Implementering af Affalds-
håndteringsplan 2014-2024. 

Målet er delvist opfyldt. 
 

I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Etablering af en indsamlingsordning for 

farligt affald  

 Indretning af eksisterende fælles pladser 

til sortering af elektronikaffald hos boligfor-

eninger  

 Tilsyn og information til borgere om elek-

tronikaffald og genanvendeligt affald  

 Etablering af nedgravede affaldsbehol-

dere til genanvendelige materialer i cen-

trene.  

 Nytænke affaldsinformationer på hjemme-

side og i affaldshæfte. 
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Overordnede politiske mål – 
Spildevand 

Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Rene vandområder, rent spilde-
vand og sikring mod oversvøm-
melser som følge af klimaforan-
dringer. 

Implementering af Spilde-
vandsplan 2014-2026. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Opsporing af uvedkommende vand i klo-

aksystemet. Projektet fortsætter i 2018 

 Gennemførelse af frivillig kloakering i det 

åbne land 

 Vurdering af behovet for udledningstilla-

delser til vejvand. Projektet fortsætter i 

2018 

 Screening af vandløb for oversvømmel-

ser. Projektet fortsætter i 2018 

 Vurdering af nedsivningsmuligheder øst 

for Solrød Strandvej. Projektet fortsætter i 

2018.  
Oversvømmelser fra Køge Bugt 
(Risikostyring) 
Der skal sikres mod en havands-
stigning vest og øst for Strandve-
jen på henholdsvis 2,80 meter og 
1,54 meter. 

Implementering af Risikosty-
ringsplan 2015-2021. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Udarbejdelse af et idekatalog til kystsik-

ring 

 Udarbejdelse af principper for bidragsfor-

deling mellem berørte grundejer.  
 

Overordnede politiske mål – 
Naturkvalitet 

Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Beskytte, styrke og pleje områ-
der, der rummer væsentlige vær-
dier knyttet til landskab, geologi, 
kulturhistorie og spredningskorri-
dorer for planter, dyr og lav-
bundsarealer i det åbne land 

Implementering af Naturkva-
litetsplan 2014-2018. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Etablering af indhegning ved Trylleskoven 

 Foretaget en større udtynding i træopvæk-

sten i Jersie Strandpark til glæde for bl.a. 

overdrev og hede  

 Forsat afgræsning af kommunale strand-

engsmatrikler ved Lyngagervej  

 Rydning af de invasive arter, rynket rose 

og gyvel fra kommunens vigtigste natur-

områder er forsat  

 Den årlige rydning af opvæksten på grav-

højene nord for Solrød Landsby er forsat.   

 

Overordnede politiske mål – 
Vandforsyning 

Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Rent drikkevand og stabil vand-
forsyning til kommunens borgere 
og virksomheder. 

Implementering af Vandfor-
syningsplan 2016-2020. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 er der arbejdet med følgende aktiviteter, 
der alle vedrører de konkrete politiske mål:  
 

 Igangsat udarbejdelse af kampagnemate-

riale vedrørende anvendelse af pesticider. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet følger 
Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende 
indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1A: Nettobudget – Serviceudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.52.80 Fælles formål 408 404 450 -46 

0.52.81 Jordforurening 17 17   17 

0.52.85 Bærbare batterier  77 76 95 -19 

0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 26 26 -27 53 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 532 964 990 -26 

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 3 3 -77 80 

I alt (i 1.000 kr.) 1.063 1.490 1.431 59 

Bemærkninger til regnskabet – Serviceudgifter 

0.52.80 Fælles formål 

Udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. Omfatter udgifter og ind-
tægter i forbindelse med miljøtilsyn. 

Regnskabet viser et merforbrug på 46 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes behov 
for anvendelse af juridisk bistand ifm. løsningen af større miljøsager, herunder afklaring af skatteforhold 
ved brug af overskudsvarme fra CPKelco og miljøregler vedr. udbringning af afgasset biomasse fra Solrød 
Biogas på landbrugsjord.     

0.52.81 Jordforurening 

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbin-
delse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller 
andre bestemmelser. 

0.52.85 Bærbare batterier 

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. Indsamlingen 
sker i butikker, ved boligselskaber på modtageanlæg ved Solrød Vandværk og Havdrup Autodele (samt i 
starten af 2017 på Solrød Renseanlæg) og ved indsamling fra husstandene. 

0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Regnskabet viser et 
mindre forbrug på 53 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Mindreforbruget skyldes, at der ikke 
har været nogen ansøgninger om miljøgodkendelser fra listevirksomheder.   
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0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndte-
ring, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvi-
dere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

0.55.91 Diverse udgifter og indtægter 

Udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse af rotter. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 80 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet vil fra 2018 
blive tilpasset de forventede udgifter. 

Tabel 1B: Nettobudget – brugerfinansieret område 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse  

1.38.60 Generel administration 343 -83 50 -133 

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald -201 -233 -103 -130 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 479 91 299 -208 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap -74 740 829 -89 

1.38.64 Ordninger for farligt affald -93 756 864 -108 

1.38.65 Genbrugsstationer 290 301 63 238 

I alt (i 1.000 kr.) 744 1.572 2.002 -430 

Bemærkninger til regnskabet – Brugerfinansieret område 

Affaldshåndtering 

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem 
kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der for enkelte 
områder som administration, dagrenovation, storskrald og haveaffald, glas papir og pap, farligt affald og 
genbrugsstationer oprettes en balance. Eventuelle over/underskud overføres mellem årene og skal være 
udlignet inden for en 4-årig periode. Opkrævningen af renovationsgebyr for husstande sker via ejendoms-
skattebilletten og opkræves i 2 halvårlige bidrag i henholdsvis januar og juli. 

Opkrævningen fra erhvervsområdet sker på særskilt faktura, der indeholder affaldshåndtering for virksom-
heder, adgang til genbrugsplads og administrationsgebyr. 

1.60 General administration 

Området dækker indtægter for Administrationsgebyr for husholdninger og erhverv. Området dækker ud-
gifter til administrationsbidrag for lønninger, It-udstyr, kontorhold, husleje, el, varme, alm. driftsudgifter og 
planlægning samt borgerinformation, konsulentydelser for husholdninger og erhverv.  

Det samlede resultat for 2017 er 50 t.kr. fordelt med 519 t.kr. for husholdninger og -469 t.kr. for erhverv. 
Dette indebærer at Solrød Kommune skylder administrationsdelen for husholdninger 519 t.kr. mindre end 
ultimo 2016. Samlet ved udgangen af 2017 skylder kommunen 938 t.kr. til administrationsdelen for hus-
holdninger. For erhvervsdelen skyldes ordningen 469 t.kr. mindre til kommunen. Samlet ved udgangen af 
2017 skylder ordningen 35 t.kr. til kommunen.  

Regnskabet viser et merforbrug på 133 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Merforbruget skyldes 
hovedsageligt, et større forbrug til lønadministration end forventet grundet barselsvikar, til gengæld er der 
anvendt et mindre forbrug til konsulentbistand.  

1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for indsamling af dagrenovation (restaffald). 

Det samlede resultat for 2017 er -103 t.kr. Dette betyder at Kommunen skylder ordningen 103 t.kr. mere i 
forhold til ultimo 2016. Ved udgangen af 2017 skylder Kommunen ordningen 1.936 t.kr.   

Regnskabet viser et merforbrug på 130 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017.  
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Der har været stigende mængder dagrenovation grundet mange nye bebyggelser, som har medført en 
større indtægt ved renovationsgebyrer end forventet. Der har dog være større udgifter til behandling af 
dagrenovation og til transportør end forventet, som i alt har medført et merforbrug. 

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for storskrald og haveaffald, henteordning, behandling 
af brandbart og stort brandbart samt indtægter for salg af jern. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med 
disse ordninger konteres her. 

Resultatet for 2017 er på 299 t.kr. hvilket betyder, at Kommunen skylder ordningen 299 t.kr. mindre i sam-
menlignet med 2016. Ultimo 2017 skylder Kommunen ordningen 1.982 t.kr. 

Regnskabet viser et merforbrug på 208 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Merforbruget 
skyldes stigende mængder af storskrald grundet mange nye bebyggelser, som har medført en større udgift 
til behandling af og til transportør. 

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af ordninger for glas, papir og pap.  

Det samlede resultat er på 829 t.kr. hvilket indebærer at kommunen skylder ordningen 829 t.kr. mindre 
sammenlignet med ultimo 2016. Ultimo 2017 skylder ordningen 703 t.kr. til kommunen. 

Regnskaber viser et mindre forbrug på 88 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Merforbruget 
skyldes stigende antal tømninger af containere grundet mange nye bebyggelser. Derudover har der været 
en større udgift til etablering af nedgravede affaldssystemer i Solrød Center og Havdrup Center end for-
ventet.  

1.38.64 Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter vedrørende ordninger for farligt affald.  

Det samlede resultat er på 865 t.kr. Det betyder, at Kommunen skylder ordningen 865 t.kr. mindre sam-
menlignet med udgangen af 2016. Ved udgangen af 2017 skylder ordningen 337 t.kr. til kommunen.  

Regnskabet viser et merforbrug på 109 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Merforbruget 
skyldes en udgift for drift af modtagestationen der er fejlkonteret til 2017 i stedet for 2016 samt en større 
udgift til etablering af de 2 mindre modtagestationer end forventet. 

1.38.65 Genbrugsstationer  

Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifterne og indtægterne vedrører det affald, 
der afleveres på genbrugsstationen i Greve samt Solrød Kommunes andel af Greve Solrød Forsynings 
administrationsomkostninger ved drift af genbrugsstationen. 

Det samlede resultat er på 63 t.kr. fordelt med 146 t.kr. på husholdninger og -83 t.kr. på erhverv.  

Det indebærer, at Kommunen skylder husholdningsdelen 146 t.kr. mindre ved udgangen af 2017 sammen-
lignet med ultimo 2016. Ved udgangen af 2017 skylder kommunen 1.112 t.kr. til husholdningsdelen. For 
erhvervsdelen betyder det, at ordningen skylder Kommunen 83 t.kr. mindre sammenlignet med 2016. Ul-
timo 2016 skylder ordningen kommunen 377 t.kr. 

For husholdninger var der for det korrigerede budget et forventet resultatet på 430 t.kr., hvor det endelige 
resultat blev 146 t.kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt, at udgiften til betaling til MiljøCenter 
Greve har været mindre end forventet. De forventede udgifter blev budgetmæssigt opjusteret på grund af 
større ombygning og forhøjede priser på rent træ. Det viste sig dog at de blev opjusteret for meget, derfor 
endte resultatet med et mindreforbrug. 

For erhverv var der for det korrigerede budget et forventet resultat på -131 t.kr., hvor det endelige resultat 
blev -83 t.kr. Årsagen til den mindre indtægt er, at færre virksomheder har brugt genbrugspladsen end 
forventet. Det er blevet opvejet en smule af færre udgifter til betaling til MiljøCenter Greve. 

Regnskabet viser i alt et mindreforbrug på 238 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for regnskab 2017.  
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive til-
bud: 

 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

 Integration, indsatser og integrationsydelse  

 Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb 

 Ressourceforløb 

 Revalidering 

 Flexjob og ledighedsydelse 

 Beskæftigelsesforanstaltninger 

Årets resultat  

 

Regnskabet viser et samlet nettoforbrug på 130,2 mio.kr. Det svarer til et mindreforbrug i forhold til det 
korrigerede budget på ca. 11 mio.kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceret budget for ca. -16,8 
mio.kr., hvilket ses af forskellen mellem det korrigerede og det oprindelige budget. 

Mindreforbruget skyldes primært faldende ledighed og effektiviseringer i form af besparelser på driftsud-
gifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Der har i 2017 været fokus på den virksomheds-
rettede indsats i form af praktikker og løntilskud, der også ofte er billigere forløb end andre former for tilbud 
med henblik på at opnå beskæftigelse.  

Måling og forskning i forskellige indsatsers effekter på beskæftigelsen viser endvidere at den virksomheds-
rettede indsats er den mest effektive. Her kan særligt nævnes det særligt tilrettelagte virksomhedsforløb 
(STV) der blev startet op i 2017. Formålet med STV-projektet er at øge andelen af udsatte borgere, der 
deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer. Målgruppen er borgere i ressourceforløb 
samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Derudover viser voksende udgifter på fleksjobområdet, at 
flere af de ressourceforløb der blev påbegyndt for små 5 år siden nu er endt med at borgeren er kommet i 
fleksjob. 
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Der er også i 2017 opnået gode resultater i forhold til at bringe flygtninge i ordinær beskæftigelse eller 
uddannelse, hvilke har udløst større resultattilskud end forventet. Dette har kunnet lade sig gøre ved hjælp 
af en effektiv indsats fra kommunens virksomhedsteam i samarbejde med de koordinerende sagsbehand-
lere. Dog spiller de gunstige konjunkturer naturligvis også ind, hvilket ses af udviklingen i årsledige i figur 
nedenfor. Mindreforbruget forstærkes også af tilskud og refusioner, vedrørende berigtigelser fra tidligere 
år. 

Det er imidlertid ikke kun på integrationsområdet der er indhentet tilskud og refusioner fra tidligere år. 
Samlet set er der i regnskabsresultatet indeholdt tilskud og refusioner for 7,4 mio. kr. vedrørende tidligere 
år. 

Årets gang 

2017 har været kendetegnet af reformpause. Efter flere større reformer på beskæftigelsesområdet de fo-
regående år, har der ikke været større reformer i 2017.  
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Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Virksomhederne skal sikres 
den nødvendige og kvalifi-
cerede arbejdskraft 

Antallet af ledige borgere i virk-
somhedspraktikker er 700 place-
ringer i 2017. 
Antallet af etablerede løntilskud 
er 100 placeringer i 2017. 

Målet er opfyldt med en forskydning. 
 
Der er i 2017 oprettet 670 virksomhedsplace-
ringer og 133 løntilskud. 
 

De der kan selv, skal selv, 
hurtigst muligt 

Antallet af langtidsledige skal re-
duceres til max 45 fuldtidsperso-
ner. 
 

Målet er opfyldt.  
 

Pr. 1. juni 2017 var antallet af fuldtidspersoner 
45. Der er dog sket en stigning efterfølgende til 
62 fuldtidspersoner. Årsagen er, at kommunen 
har gjort størstedelen af integrationsborgerne 
jobparate i stedet for aktivitetspratet.  

Flere flygtninge og familie-
sammenførte skal være 
selvforsørgende 

60 % af borger i integrationsperi-
oden er selvforsørgende.  

Målet er opfyldt. 
 
64 % af borgere i integrationsperioden er selv-
forsørgende.  

Flere unge skal have en ud-
dannelse 

Minimum 200 uddannelsespa-
rate unge starter i uddannelse 
eller job 

Målet forventes opfyldt. 
 
Status for første kvartal 2018 er, at 118 unge 
er gået i uddannelse eller job. Data for hele 
2017 er endnu ikke opgjort via. jobindsats.dk. 
Pt. har Solrød Kommune 9 uddannelsesparate 
på ydelse.  

En arbejdsmarkedsrettet sy-
gedagpengeopfølgning 

Nedbringe varigheden og antal-
let af længerevarende sygedag-
pengeforløb 
 

Målet er ikke opfyldt.  
 

Varigheden på sygedagpenge er status quo.  

Færre borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet 

28 ny-tilkendelser af førtidspen-
sion og 30 tilkendelser af fleks-
job.  

Målet er delvist opfyldt.  
 
Der er tilkendt 33 førtidspension i 2017 og 35 
fleksjob i 2017.   
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises budgetter og regnskabsresultat detaljeret. Detaljeringsniveauet er Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende inde-
holder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden under-
bygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsæt-
ninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.)  

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

3.30.44 Produktionsskoler 1.841 1.841 1.281 560 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 11 27 0 27 

5.68.95 Løn til forsikrede ledige 625 619 341 279 

5.68.96 Servicejob -100 -100 0 -100 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger   60 -60 

6.45.53 Jobcentre 765 757 724 33 

I alt (1.000 kr.) 3.144 3.145 2.405 740 

Bemærkninger til regnskabet – Serviceudgifter 

3.30.44 Produktionsskoler 

Udgiften vedrører grundtilskud til Solrød Produktionsskole, der er en privat produktionsskole, samt betaling 
til staten for antal faktiske elever på alle produktionsskoler. 

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, som i videst muligt omfang integrerer produktion, under-
visning og udvikling af livsfærdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læ-
ringskultur og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokratiopfattelse som 
grundlag.  

Udgift Regnskab 

Udgifter til ordinære elever:  803      

Grundtilskud til Solrød Produktionsskole:  478      

Total (1.000 kr.) 1.281 

5.35.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 

Budgettet vedrører Solrød kommunes familiekonsulenter på integrationsområdet. Familiekonsulenterne 
varetager opgaver i henhold til servicelovens § 11, stk. 3. Dvs. Konsulentbistand og rådgivning til børn, 
unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning.  

Udgifterne er dækket af statsrefusion i henhold til servicelovens § 181, hvoraf det også fremgår at kom-
munerne kan hjemtage 100 pct. refusion for visse udgifter afholdt efter loven i forhold til flygtninge og 
familiesammenførte i 3 år efter opholdstilladelsen.  

5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 

På funktionen udgiftsføres lønudgifterne til de forsikrede ledige ansat i løntilskud i Solrød kommune. Sam-
tidig indtægtsføres løntilskud udbetalt af jobcenter Solrød, hvis det er Solrødborgere der er i løntilskud eller 
fra andre kommuners jobcentre, hvis det er udenbys borgere, der er i løntilskud i Solrød kommune. 

Der var 18 forsikrede ledige i løntilskud i kommunen i 2017. De udgjorde 4 årsværk. Der var budgetlagt 
med 6 årsværk, hvorfor der er et mindreforbrug på området.  
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5.68.96 Servicejob 

I perioden 1. januar 2000 til 1.april 2002 kunne kommunerne oprette servicejob til langtidsledige borgere, 
der var medlem af en A-kasse og fyldt 48 år. Ordningen havde til formål at fremme beskæftigelsesmulig-
hederne og at medvirke til at styrke det offentlige serviceniveau, samt løsningen af opgaver i humanitære 
organisationer. 

Servicejob var en varig stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår med et årligt tilskud fra staten på 
max. 100 t.kr. Beløbet pristalsreguleres ikke, men gives, så længe borgere med servicejob eksisterer. 
Solrød kommune havde ingen ansatte i servicejob i 2017. Budgettet burde således have været fjernet, 
hvorfor der er en mindreindtægt på 100 t.kr. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Udgiften vedrører konsulentbistand i forbindelse med hjemtagelse af regresindtægter på sygedagpenge-
området. Udgiften er på 60 t.kr., og der er hjemtaget i alt 404 t.kr. som er bogført under sygedagpengeud-
gifter.  

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre  

Budgettet dækker administrative udgifter til driften af kommunens jobcenter, samt drift af rehabiliterings-
teamet. 

Bemærkninger til regnskabet – Overførselsudgifter 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter (1.000 kr.)   

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold 660 653 131 522 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 898 -4.116 -5.176 1.059 

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 
Integrationsprogram 

11.411 8.149 6.786 1.362 

5.46.65 Repatriering   -77 77 

5.57.71 Sygedagpenge 31.456 29.010 28.075 936 

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 22.864 16.870 17.913 -1.043 

5.57.74 kontanthjælp til visse grupper af flygtninge   -32 32 

5.57.75 Afløb, kontant- og uddannelseshjælp modtagere   -69 69 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 31.027 26.608 27.991 -1.383 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- og 
Kontantydelse 

258 22 -179 201 

5.58.80 Revalidering 4.160 2.529 2.594 -65 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob 13.406 14.547 11.950 2.597 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 14.198 16.411 16.597 -186 

5.58.83 Ledighedsydelse 5.389 7.845 6.006 1.839 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale  
Beskæftigelsesindsats 

17.150 15.695 12.968 2.727 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.583 4.755 1.922 2.832 

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 1.164 2.489 2.305 184 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 321 -275 486 -761 

I alt (1.000 kr.) 157.943 141.190 130.198 10.992 
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3.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 

Erhvervsgrunduddannelsen er toårig og gives til unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for umid-
delbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Staten yder refusion med 65 pct. af skoleydelser og 50 pct. på øvrige udgifter. I budgettet er afsat udgifter 
til 10 elever. Det faktiske antal i 2017 blev 4.  

Udgift Regnskab 

Skole, uddannelse og tilskud: 179 

Statsrefusion: -49 

I alt (1.000 kr.) 131 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesam-
menførte, samt introduktionsforløb for udvalgte udlændinge, omfattet af integrationsloven eller danskud-
dannelsesloven. 

Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, jobindsats med 
virksomhedspraktik og løntilskud mv. samt danskuddannelse. 

På indtægtssiden er budgetteret med statsrefusion og grundtilskud, resultattilskud, hvis udlændinge består 
danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. 

Budgetforudsætninger og realiserede antal i 2017 fordeler sig på følgende udgiftsposter: 

Udgifter 
Årspersoner/antal  
sager i korrigeret  

budget 

Årspersoner/antal  
sager i regnskabet 

Danskundervisning til udlændinge under  
integrationsprogram (moduldansk) 

95 personer 127 personer 

Danskuddannelse til andre udlændinge 60 personer 63 personer 

Arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere 
(Introdansk) 

60 personer 33 personer 

Beskæftigelsesrettede tilbud (integrationsprogram) 20 årspersoner 29,28 årspersoner 

Mentor efter integrationsloven 5 6,48 årspersoner 

Tolkebistand 200 192 personer 

Tilskud    

Grundtilskud 127 årspersoner 140 årspersoner 

Resultattilskud - danskuddannelse 22 personer 22 

Resultattilskud – ordinært arbejde eller uddannelse 26 32 

Det store mindreforbrug på området skyldes for størstedelens vedkommende merindtægter fra diverse 
tilskud og refusioner, herunder berigtigelser vedrørende refusioner fra tidligere år. Berigtigelser fra tidligere 
år skyldes først og fremmest at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) laver en endelig årlig 
opgørelse over grundlaget for hjemtagelsen af refusioner og grundtilskud, efter regnskabet fra det pågæl-
dende år er afsluttet. 

Til trods for at der var et så stort antal personer i danskuddannelse i forhold til forudsætningerne, er der 
ingen budgetoverskridelse. Det skyldes at de faktiske priser har været lavere end hvad der er budgetteret 
med, fordi integrationsborgerne i gennemsnit har haft bedre forudsætninger end forudsat i budgetlægnin-
gen, hvor danskuddannelse for de mindst boglige er dyrere end for de mere boglige mv. 

Grundtilskuddet vedrører 174 unikke sager og 140 i gennemsnit pr. måned (årsværk). Måltallet på flygt-
ninge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse er overgået, hvorfor der er merindtægter fra resultattilskud 
på disse områder. 
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Diverse tilskud og refusion finder hjemmel i integrationslovens kapitel 9 om kommunernes finansiering af 
udgifter vedrørende boligplacering, beskæftigelsesindsatser og sociale merudgifter og generelle udgifter i 
medfør af de lovgivningsmæssige forpligtigelser vedrørende integrationsborgere. Det betyder at indtæg-
terne på området delvist er kommunens finansieringskilde til andre formål end det der vedrører beskæfti-
gelsestilbud og danskuddannelse, herunder serviceudgifter vedrørende administration og sociale indsat-
ser. 

5.46.61 Kontanthjælp og integrationsydelse  

Budgettet indeholder udgifter og indtægter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-
gram, samt til andre borgere der ikke indenfor 8 år har opholdt sig mindst 7 år i Danmark (Andre borgere 
på integrationsydelse). 

Endvidere registreres udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp i særlige tilfælde til enkeltsående ud-
gifter, til etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven, samt løntilskud til 
borgere i integrationsprogram. 

Budgettet er fastsat ud fra en forventning om 103 årspersoner på integrationsydelse. 80 i integrationspro-
gram og 23 andre på integrationsydelse. Dertil kommer et budget på 8 løntilskudspersoner. 

Det faktiske antal blev 90 årspersoner på integrationsydelse og 9 i løntilskud. 

5.57.71 Sygedagpenge 

Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende borgere der modtager sygedagpenge. Modtagere 
af sygedagpenge skal fra 1. juli 2014 have revurderet deres ret til at modtage sygedagpenge efter 22 uger. 
Det sker som et led i sygedagpengereformen. Personer der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 22 
uger overgår til et særligt jobafklaringsforløb med en reduceret ydelse, svarende til kontanthjælp. Budgettet 
til denne ydelse findes under 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring. 

Sygedagpengemodtagere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner 285 268 303 268 288 278 

 
Der er et mindreforbrug på området, hvilket primært skyldes merindtægter vedrørende statsrefusioner. 

5.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 

Budgettet omhandler kontant- og uddannelseshjælp til ikke-forsikrede ledige. 

Ud over forsørgelsesydelsen kan udbetales særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med særligt høje 
boligudgifter eller særligt høje forsørgerbyrder. Det store fald fra 2016 skyldes både overgang til / imple-
mentering af integrationsydelse men også konsekvent brug af nytteindsats ved ny-henvendelser, der ven-
der borgerne i døren. 

Kontanthjælp- og  
uddannelseshjælpsmodtagere 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner 304 334 355 370 276 185 

Heraf fuldtidsaktiverede 97 123 138 137 109 61 

Kilde: Jobindsats + egne beregninger 

Der skelnes i lovgivningen mellem de der er under 30 år og de der er fyldt 30. Det gælder både i forhold til 
ret og pligt, samt i forhold til størrelsen af ydelsen. Endvidere er kontanthjælp afskaffet for alle unge under 
30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Ydelsen til de unge under 30 årige er væsentligt 
lavere end kontanthjælpsydelsen for de der er over 30 år. For at tilskynde til opkvalificering og uddannelse 
ydes der et aktivitetstillæg til kontant- eller uddannelsesydelsen. 

I 2017 var 75 årspersoner på uddannelseshjælp under 30 år. Af disse var 29 årspersoner fuldtidsaktive-
rede. For kontanthjælps vedkommende var der 110 årspersoner, hvor af de 31 var fuldtidsaktiverede. 7 af 
de fuldtidsaktiverede var i løntilskud. 

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skyldes dels at der er budgetlagt med 180 årsperso-
ner, dels mindre-indtægter fra statsrefusioner. 
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5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, A-dagpenge 

Budgettet vedrører udgifterne til den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede 
ledige. 

Ledigheden for forsikrede ledige har været faldende gennem de seneste år. Udviklingen målt i årspersoner 
er gengivet nedenfor. 

A-dagpengemodtagere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner 369 309 259 242 229 215 

Heraf fuldtidsaktiverede 110 70 53 31 35 39 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i fuldtidspersoner   23 32 9 1 

Der er et merforbrug på området på 1,3 mio. kr. Det skyldes først og fremmest en for optimistisk beregning 
ved seneste budgetopfølgning. Her blev budgettet korrigeret på baggrund af tal fra STAR der senere er 
blevet korrigeret i den forkerte retning, så at sige. 

5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

Regeringen vedtog i 2013, at sikre forsørgelsesgrundlaget for en gruppe ledige, der stod for at falde ud af 
ydelsessystemet som følge af nedsættelsen af A-dagpengeperiodens fra 4 til 2 år. Den særlige ydelse er 
nu udfaset, men der er hjemtaget for godt 200 t.kr. i berigtigelser vedrørende statsrefusioner, hvilket er et 
budgetmæssigt mindreforbrug. 

5.58.80 Revalidering 

Budgettet vedrører udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejds-
prøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende 
og erhvervsintroducerende kurser, jobindslusningsprojekter, fleksjob på revalideringsinstitutioner, løntil-
skud. 

Revalidering 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner 14 13 20 25 14 19 

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 

Budgettet omhandler udgifter til løntilskud til personer med nedsat arbejdsevne, som er ansat i fleksjob, 
enten som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende. 

Med reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, betød det en ændring i 
reglerne for personer i fleksjob. 

For personer, der var ansat i fleksjob før 1. januar 2013, gælder reglerne fra før fleksjobreformen fortsat, 
så længe de er ansat i samme fleksjob, disse fleksjob er omfattet af 65 pct. statsrefusion. 

For personer der har fået tilkendt fleksjob efter 1. januar 2013 gælder reglerne for løntilskud til personer 
ansat i fleksjob. Arbejdsgiveren skal betale løn for det arbejde, personer i fleksjob udfører, ligesom perso-
ner i fleksjob skal have løn for den arbejdsindsats, de reelt yder. Den fleksjobansatte kompenseres for den 
nedsatte arbejdsevne med et fleksløntilskud, som kommunen udbetaler. Den fleksjobansattes indtægt i 
fleksjobbet består således af løn fra arbejdsgiveren suppleret med et tilskud fra kommunen, der reguleres 
på baggrund af lønindtægten. 

Fleksjob  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner i fleksjob 111 116 131 140 148 162 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 11.950 t.kr. Der er et mindreforbrug på 2.597 t.kr. i forhold til det 
korrigerede budget på 14.547 t.kr.  Afvigelsen skyldes primært berigtigelser af refusion fra tidligere år. 
Berigtigelserne skyldes en fejlindplacering af borgere i ydelsessystemet. Det er nu rettet op, så udgifterne 
registreres korrekt i 2018. 
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5.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet ar-
bejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. 
Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad 
risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.  

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, behandlingstilbud, sociale tilbud og 
sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs 

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres 
hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourcefor-
løbsydelse på kontanthjælpsniveau. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på 
kontanthjælp f.eks. får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælps-
niveau på forsørgersats.  

Fra 1. juli 2014 omfatter området også jobafklaringsforløb for de sygemeldte personer, der ved revurderin-
gen af deres sygedagpengesag efter 22 uger, ikke er blevet forlænget til sygedagpenge. 

Ressource- og Jobafklarings-forløb 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner i Ressourceforløb 14 43 61 66 71 

Antal fuldtidspersoner i Jobafklaringsforløb   8 28 51 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 16.597 t.kr. Udgifterne og indtægter vedrører både ydelser og drifts-
udgifter til aktive tilbud. Stigningen i antallet og i driftsudgifterne blev som forventet, hvorfor budget og 
udgifter næsten balancerede i 2017. 

5.58.83 Ledighedsydelse 

Ledighedsydelse udbetales inden og mellem et anvist fleksjob, samt under sygdom og barselsorlov. Bor-
gere, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, skal fremover selv være aktivt jobs-
øgende, og der skal følges op på dette ved de individuelle kontaktsamtaler (nyt med fleks- og førtidspen-
sionsreform).  

Ledighedsydelse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse 38 45 35 34 35 39 

Regnskabet viser et nettoforbrug på 6.006 t.kr. Der er et mindreforbrug på 1.839 t.kr. i forhold til det korri-
gerede budget på 7.845 t.kr.  Afvigelsen skyldes en mindre udvikling i fleksjobvisiterede end forventet, 
men også at der er etableret flere fleksjob end forventet.  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats    

Budgettet vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats for modtagere af kontanthjælp, uddannelses-
hjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge, A-dagpenge, revalideringsydelse, samt integrationsydelse til an-
dre end borgere i integrationsforløb. Udgifterne dækker over ordinær uddannelse, mentor, samt vejledning 
og opkvalificering.  

Indsatsen varetages af henholdsvis:  

 Kommunens eget Beskæftigelsescenter 

 Egne mentorer  

 Egne virksomhedskonsulenter 

 Og en bred vifte af eksterne aktører  

Udgifterne er refusionsberettigende indenfor 2 forskellige driftslofter. Aktivering af modtagere af arbejds-
løshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, samt integrationsydelse til andre refunderes med 50 
pct. inden for et rådighedsbeløb på 11.190 kr. pr. fuldtidsperson.  
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Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor, alle beløb i 1.000 kr.: 

Udgifter til aktivering af: Årspersoner Regnskab 2017 

Driftsloft, A-dagpenge 215 2.406 

Driftsloft, Kontant- og uddannelseshjælp 185 2.070 

Driftsloft,  
Andre integrationsydelsesmodtagere der ikke deltager i integrationsprogram 

23 257 

Ikke refusionsberettigede udgifter  7.703 

Samlede driftsudgifter vedrørende målgrupperne kontant-, uddannelseshjælp,  
A-dagpenge og andre integrationsydelsesmodtagere 

423 12.437 

  1.000 kr.   

Driftsloft samlet 4.733   

Forbrug over driftsloftet 7.703   

Refusion på området  -2.367 

Regnskab 2017 netto  10.070 

Effektiv refusionsprocent i 2017 vedrørende det ledighedsrelaterede driftsloft 19 %  

Aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse refunderes med 50 pct. 
inden for et rådighedsbeløb på 9.940 kr. pr. fuldtidsperson.  

Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor, alle beløb i 1.000 kr.:  

Udgifter til aktivering af: Årspersoner Regnskab 2017 

Sygedagpenge 278 2.763 

Ledighedsydelse 39 388 

Revalidender 20 199 

Ikke refusionsberettigede udgifter   155 

I alt 337 3.505 

  1.000 kr.   

Driftsloft samlet 3.350   

Forbrug over driftsloftet 155   

Refusion på området   -1.675 

Regnskab 2017 netto   1.830 

Effektiv refusionsprocent 48 %  

Forskellen mellem regnskabssummerne i de 2 tabeller og regnskabsresultatet på 12,4 mio. kr. skyldes 
berigtigelser vedrørende statsrefusion eller refusion der endnu ikke er hjemtaget ved regnskabsafslutnin-
gen.  

Den gunstige økonomiske udvikling med faldende ledighed og et øget fokus på at tilrettelægge de hel-
hedsorienterede indsatser i regi af ressourceforløb eller jobafklaring har bevirket at driftsbudgettet vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats har været rigeligt i 2017.  

Der arbejdes løbende med tilrettelæggelse af indsatser der kan hjælpe de ledige med andre problemer 
end ledighed tættere på arbejdsmarkedet. Meget af denne indsats er koordinerende og den foregår delvist 
som en social indsats. Der vil i 2018 blive arbejdet administrativt med at få udredt indsatsen administrativt, 
med henblik på at få den beskæftigelsesrettede indsats opprioriteret eller synliggjort. Budgetterne vil i den 
forbindelse blive tilpasset forbruget.  
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5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Området omfatter udgifter til forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private virksomheder, person-
lige assistance til handicappede, hjælpemidler af forskellig art, samt afløb på jobrotation. 

Udgifter til aktivering mv. Regnskab 2017 

Hjælpemidler, personlig assistance mv. 1.796 

Løntilskud til forsikrede ledige 1.865 

Statsrefusion -1.738 

I alt (1000 kr.) 1.922 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dagpengemodtagere i løntilskud 116 69 52 55 70 50 

Lige som for den generelle indsats i afsnittet ovenfor, er der mindreforbrug i 2017 på beskæftigelsesind-
satsen for de forsikrede ledige. Den gunstige økonomiske udvikling med faldende ledighed har betydet at 
flere forsikrede ledige er kommet i ordinære job, hurtigere end forventet. Således er der mindreforbrug på 
løntilskudsdelen af indsatsen.  

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 

Budgettet vedrører løn til personer over 55 år, som ønsker job i kommunen, og som er forsikrede ledige 
over 55 år, der også indbetaler til efterløn, og hvis dagpengeperiode er udløbet. Denne gruppe har krav 
på et arbejde i kommunen. I seniorjobbet udbetales overenskomstmæssig løn. Kommunen modtager et 
tilskud til lønnen. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Antal seniorjob 8 9 14 17 20 

 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Budgetområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses-og uddannel-
sesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl.  

Budgetområdet omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodta-
gere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i for-
bindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. 

En stor del af vejledning og opkvalificering sker i eget kommunal regi ved ungementor og ”Ungebasen”. 

Udgift Regnskab 2017 

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 344 

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede 365 

Jobrotation 280 

Udgifter til hjælpemidler, befordring mv 118 

Regionale uddannelsespuljer til korte erhvervsrettede uddannelser -60 

Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige 1.106 

Statsrefusion -1.668 

I alt (1.000 kr.) 486 
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Regnskabet viser et nettoforbrug på 485 t.kr. Det korrigerede budget var -283 t.kr. hvilket skyldes at der 
er budgetlagt med et statstilskud vedrørende et kommunalt jobrotationsprojekt, der endnu ikke er afsluttet. 
Der forventes en indtægt i 2018. 

Ungeindsats (15-17 årige): 

Indsatsen over for de unge er individuelt tilrettelagt både i forhold til omfang og tilbud. Således er der daglig 
kontakt med nogle unge gennem f.eks. hjemmebesøg eller ophold i ”Ungebasen”, mens der med andre 
unge er tale om en løbende opfølgning f.eks. en gang om ugen eller måneden. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal unge tilknyttet ungebasen 20 20 20 18 22 21 
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Beskrivelse af området 

Det kommunale redningsberedskab omfatter brandvæsen og det civile beredskab. Redningsberedskabet 
skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ekstreme vejrforhold, 
strømafbrydelse eller akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, på stranden, i søer og i vandløb. Det 
kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og 
andre nødstedte, svarende til fem procent af kommunens indbyggertal. Derudover skal redningsberedska-
bet foretage eftersyn af brandfarlige virksomheder og særlige institutioner i kommunen, udføre brandtek-
nisk byggesagsbehandling, samt behandle sager i henhold til den øvrige lovgivning på området.  

Den praktiske del af redningsarbejdet i marken forestås på entreprise-basis af Østsjællands Beredskab, 
som ligeledes varetager brandteknisk byggesagsbehandling og indsatsledelse. 

Beredskabsforbundet kan bistå Redningsberedskabet med et antal frivillige til særlige opgaver. Det lokale 
frivillige beredskab har p.t. ca. 15 medlemmer. Solrød Kommune stiller materiel, køretøjer, arbejdsbeklæd-
ning og lokaler til rådighed for det lokale frivillige beredskab. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Den risikobaserede dimensionering 

 Overordnede beredskabsplan 

 Delberedskabsplaner for Sundhedsområdet og for Teknik og Miljø 

Årets resultat  

 

På området er der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 368 t.kr. og merforbrug på 947 t.kr. 
i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året ydet 579 t.kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer.  
Disse vedrører overførsel af midler fra 2016 samt tillægsbevilling på grund af stormflod i januar 2017. 

Merforbruget skyldes primært ekstraordinære udgifter i forbindelse med stormfloden den 4.-5. januar 2017, 
og at Østsjællands beredskab i højere grad fakturerer for ydelser som udrykning til falske brand alarmer, 
miljøuheld m.v. 

Årets gang 

Østsjællands Beredskab overtog fra den 1. oktober 2015 ansvaret for beredskabsopgaverne i Stevns, 
Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup og Roskilde Kommune. Østsjællands Beredskab 
dækker et areal på 930 kvadratkilometermed et indbyggertal på 325.000. Østsjællands Beredskab rappor-
terer løbende til den fælles Beredskabskommission for Østsjælland, hvor der sidder repræsentanter fra 
hver af de 8 ejer kommuner. 
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Den 4. januar 2017 ramtes Køge bugtområdet af forhøjet vandstand svarende til 100-årshændelsen. I den 
forbindelse afholdtes ekstraordinære udgifter til entreprenører til opbygning af sanddiger, lukning af vand-
løb, udlægning af watertubes samt udlevering af sandsække.   

Mål  

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

At sikre en hurtig og kompe-
tent assistance til borgere, 
virksomheder og andre per-
soner, der opholder sig i Sol-
rød Kommune, samt til kom-
munens institutioner og an-
satte i nødsituationer.  

1. januar 2016 etableredes Øst-
sjællands Beredskab, som dæk-
ker Stevns, Køge, Greve, Ros-
kilde, Høje Taastrup, Ishøj, Val-
lensbæk og Solrød kommuner. 
Målet er at implementere det fæl-
les beredskab i den nye struktur.  

Målet er delvist opfyldt. 
 
Østsjællands Beredskab har generelt løst de 

fælles beredskabsopgaver, som de er opstået. 

Dog har oversvømmelsesbegivenhederne den 

4.-5. januar 2017 vist et behov for bedre snit-

fladeafklaring mellem kommunerne og Øst-

sjællands Beredskab – en problematik, som 

der løbende samarbejdes om at udrede. 

At forebygge ulykker, tab og 
skader ved oplysningskam-
pagner, kurser, øvelser og 
lignende.  

At sikre, at de lovpligtige øvelser 
på kommunale institutioner bliver 
afholdt, samt at alle beredskabs-
planer er opdateret.  

Målet er opfyldt. 
 
Udkast til beredskabsplan for oversvømmelse 

fra Køge Bugt (Solrød Kommune) er i høring 

ved deltagende grundejerforeninger før ende-

lig fastlæggelse. 

Beredskabskommissionen for Østsjællands 

Beredskab har i 2017 vedtaget fælles Risiko-

baseret Dimensionering. Denne skal i begyn-

delsen af 2018 behandles i de 8 deltagende 

kommuners byråd. 

Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgettet detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.58.95 Redningsberedskab 2.611 3.190 3.558 -368 

I alt (1.000 kr.) 2.611 3.190 3.558 -368 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 

0.58.95 Redningsberedskab 

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. 

Regnskabet viser et merforbrug på 368 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. Merforbruget skyldes 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med stormfloden den 4.-5. januar 2017, indkøb af madvare til det 
frivillige beredskab, reparation af beredskabs garage, og udskiftning og opsætning af brandhaner i forbin-
delse med de mange byggeaktiviteter i kommunen. Endelig fakturerer Østsjællands beredskab i højere 
grad for ydelser som udrykning til falske brand alarmer, miljøuheld m.v. 
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Beskrivelse af området 

Dagtilbudsområdet omfatter pasningsmuligheder for 0 – 6 årige børn i form af dagpleje, vuggestuer, inte-
grerede institutioner samt børnehaver.  

Solrød Kommune har valgt, at et sundt frokostmåltid i alle kommunens børnehaver og vuggestuer er 100 
procent forældrefinansieret og administreret af kommunen. 

Årets resultat 

 

Der er et merforbrug på 645 t.kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af året ydet 7,71 
mio. kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer. 

Merforbruget på 645 t.kr. skyldes flere faktorer, primært merudgift til dagplejen samt merudgifter til støtte-
personale i dagtilbud. 

Årets gang 

Dagplejen 

Året har været præget af mange fratrædelser og nyansættelser blandt dagplejerne. Der var en bekymring 
for at det ville blive vanskeligt at rekruttere, så dagplejen annoncerede film på Facebook og afholdt infor-
mationsmøder og det havde god effekt.  

I 2017 er der startet 7 nye dagplejere, og flere er uddannet pædagoger, hvilket er godt for det faglige 
niveau. 2017 er også året hvor der er kommet mange børn, og dagplejen er helt fyldt op. 

Daginstitutioner 

2017 har været præget af kraftig tilvækst i antallet af børn til kommunens dagpleje og daginstitutioner. 

Både dagpleje og daginstitutioner i stranden har således modtaget flere børn end forventet, og dermed 
haft maximalt indmeldt antal børn tidligere end forgangne år. 

Der er udvidet med en række pladser i Parkbo og dertil kommer, at Bølgens udvidelse er besluttet og 
igangsat. 
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Samtidig har 2017 været året, hvor der fra regeringens side er udmeldt og vedtaget et nyt dagtilbudsudspil. 
Det betyder forventeligt et endnu større fokus på både udviklingen af den pædagogiske kvalitet og æn-
dringer i strukturen for at kunne imødekomme intentionen om at sikre tilbud som giver familien en større 
fleksibilitet.  

I løbet af 2017 har dagtilbudsområdet allerede taget fat på arbejdet med den styrkede pædagogiske lære-
plan herunder fokus på bl.a. at udvikle læringsmiljøer. 

Aktivitetstal 

Nedenfor er vist befolkningsudviklingen i aldersgruppen. 

Antal 0-5 årige 

Pr. 1. januar 2014 2015 2016 2017 2018 

0-2 årige 592 587 651 704 754 

3-5 årige 819 786 778 744 777 

I alt 1.411 1.373 1.429 1.448 1.531 

Ændring i pct. -2,01 -2,69 4,08 1,33 5,73 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel FOLK1A 

De seneste år viser en stigning i antallet af børn i alderen 0-5 år. I løbet af 2017 er der kommet 50 flere 
børn i alderen 0-2 år, hvilket svarer til 7,1 pct. I samme periode er der kommet 33 flere børn i alderen 3-5 
år - svarende til 4,4 pct.  

Stigningen er større end forventet i befolkningsprognosen, hvor forventningen var 20 flere 0-2 årige samt 
19 flere 3-5 årige. 

Antal indmeldte i kommunale tilbud 

Pasningsform 
Gennemsnit 

2016 
Indmeldte  

januar 2017 
Indmeldte  

december 2017 
Gennemsnit 

2017 

Dagpleje  121 129 128 128 

Vuggestue 254 268 267 262 

Børnehave 660 729 759 691 

I alt 1.035 1.126 1.154 1.081 

Tabellen viser antal indmeldte børn i de kommunale tilbud. Det ses at antallet af børn er steget i alle tre 
pasningstilbud. Samlet set er der tale om en stigning på 4,4 pct. 

Budgetterede og faktiske årspladser 

Pasning Budget Regnskab Belægning i pct. 

Børnehave, kommunal 687 690,75 100,5 

Vuggestue, kommunal 262 262,00 100,0 

Dagpleje, kommunal 178 160,08 89,9 

Børnehave, privat 35 29,67 84,8 

Vuggestue, privat 20 23,17 115,9 

Dagpleje, privat 16 15,25 95,3 

Total 1.198 1.180,92 98,6 

Årspladser er det beregnede gennemsnitlige antal indmeldte i løbet af året. Da forbruget af pladser svinger 
over året, skal der i kapacitetsplanlægningen tages hensyn til dette. Omvendt koster ledig kapacitet penge 
– der er tale om en balancegang.  
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Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

En reflekteret og tilrettelagt 
pædagogisk praksis med fo-
kus på læring og trivsel. 

Dagtilbuddene skal udvikle en 
målrettet pædagogisk praksis.  
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på at skabe en tydelig 
og fælles forståelse af kerne-
opgaven, mål, metoder og 
indsatser.  

 Fokus på at udvikle en orga-
nisation og kultur, hvor med-
arbejderne kontinuerligt og 
systematisk reflekterer over 
virkningen på barnet og grup-
pen af deres pædagogiske 
praksis.  

 Fokus på at skabe inklude-
rende og udviklende lærings-
miljøer for alle børn hver dag. 

 Fokus på at opspore og 
sætte tidligt ind i forhold til 
børn, som kræver særlig op-
mærksomhed. 

 Fokus på at udvikle det tvær-
faglige samarbejde. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Med udgangspunkt i kerneopgaven er institu-
tionerne blevet bevidste om at sætte fokus på 
udvikling af læringsmiljøer, og hvilke effekter 
dette skaber på børnenes trivsel, udvikling og 
læring. 
 
Medarbejderne har fået kompetenceudvikling 
i at anvende f.eks. ’LP- modellen’, ’Relations 
matrix’ og ’Vækstmodellen’ til brug for syste-
matisk refleksion over det enkelte barns ud-
vikling samt over den pædagogiske praksis. 
 
Institutionerne arbejder med at indrette læ-
ringsmiljøer, der inkluderer alle børn og ud-
vikler deres lyst til leg og læring.  
 
Institutionerne har fået en øget opmærksom-
hed på børn i udsatte positioner. Samarbej-
det med BUR og andre faggrupper er i fokus 
for at støtte op om den tidlige indsats. 

Et målrettet forældresamar-
bejde. 
 

Dagtilbuddene skal inddrage for-
ældrene som en bevidst res-
source. 
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på at udvikle og fast-
holde den anerkendende og 
konstruktive kommunikation i 
hverdagen. 

 Fokus på at understøtte for-
ældrene i deres betydning og 
ansvar for børnenes læring, 
trivsel og udvikling. 

 Fokus på at italesætte foræl-
drenes betydning for eget og 
alle børns mulighed for at 
indgå i inkluderende fælles-
skaber. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Igennem 2017 har institutionerne arbejdet på 
at skabe et endnu mere involverende og for-
pligtigende samarbejde med forældrene. Der 
har været et dialogmøde mellem bestyrel-
serne og Familie- og uddannelsesudvalget. 
Dertil kommer den gennemførte forældretil-
fredshedsundersøgelse, der har haft fokus på 
forældresamarbejdet. Denne har generet ny 
viden om, hvor der er behov for at udvikle. 
F.eks. ønsker forældrene en større viden om 
barnets udvikling. 
 
Der er sat fokus på, at forældrene involveres 
mere i udviklingen af barnets sprog. Dette er 
forsøgt gennem viden om Rambøll sprog, 
Sprogpakken, de metoder, som de enkelte 
institutioner anvender, samt konkrete værktø-
jer, som forældrene kan anvende der-
hjemme. 

Alle institutioner arbejder på at kommunikere 
og dokumentere hverdagen i dagtilbuddet via 
forældreintra. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

En stærk evalueringskultur 
med fokus på kvalitetsudvik-
ling. 

Dagtilbuddene skal udvikle en 
evalueringskultur, da det er forud-
sætningen for at skabe et dagtil-
bud af høj kvalitet. 
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på at udvikle en syste-
matisk brug af de pædagogi-
ske læreplaner i den pæda-
gogiske praksis. 

 Fokus på at opbygge en 
stærk evalueringskultur som 
en integreret del af det pæ-
dagogiske arbejde. 

Målet er delvist opfyldt.  
 
Alle institutioner anvender modellen ’Relati-
ons matrix’, som udarbejdes flere gange år-
ligt. Der arbejdes efterfølgende ud fra resulta-
terne i testens udfald.  
 
Alle institutioner arbejder med ’LP modellen’ 
for at optimere og udvikle barnets udvikling 
og relationer samt for at fokusere på lærings-
miljøet 

Professionelt og tydeligt le-
derskab på alle niveauer. 

Dagtilbuddene har kompetente le-
dere. 
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på kompetenceudvik-
ling af lederne og den sam-
lede dagtilbudsledergruppe. 

 Fokus på at udvikle lederne, 
så de kan gå forrest i arbej-
det med at skabe fælles for-
ståelse af kerneopgaven, ty-
deligt kommunikere om insti-
tutionens vision og være ty-
delige og nærværende le-
dere. 

 Fokus på, at lederne opleves 
som motiverende og inspire-
rende for medarbejdernes 
professionelle udvikling og 
skaber trivsel for alle medar-
bejdere. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
I 2017 har der været fælles arrangementer 
for lederne med henblik på at udvikle en fæl-
les forståelse samt viden om den nye dagtil-
budsreform. 
 
Der har været fokus på at skabe fællesskab i 
ledergruppen samt inkludere de nye medar-
bejdere i gruppen. 
 
Trivselsundersøgelsen for alle medarbejdere 
i Solrød Kommune har været et brugbart red-
skab for lederne til at tage fat i de udfordrin-
ger/problematikker, der er kommet til udtryk. 
Undersøgelsen har også givet den enkelte le-
der et overblik over, hvordan personalet tri-
ves i hverdagen, samt hvor der evt. skal sæt-
tes en proces i gang. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. De efterfølgende bemærkninger indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budgettal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merfor-
brug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

5.25.10 Fælles formål 8.432 8.296 10.522 -2.226 

5.25.11 Dagpleje 16.607 16.712 17.457 -745 

5.25.14 Daginstitutioner 62.028 69.766 67.545 2.221 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 159 157 170 -13 

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv. 4.137 4.139 4.021 118 

I alt (1.000 kr.) 91.362 99.070 99.715 -645 

Bemærkninger til regnskabsresultatet 

5.10 Fælles formål 

På området registreres fællesudgifter vedr. hele dagtilbudsområdet, herunder udgifter til søskendetilskud, 
tilskud til privat pasning, betaling til og fra kommunen i forhold til børn i og fra andre kommuner. 

  Område 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

A Støttepersonale 4.564 4.908 5.814 -906 

B Sprogstimulering 386 385 511 -126 

C Søskendetilskud 2.440 2.240 2.357 -117 

D Tilskud til forældre (§ 80) 550 1.500 1.546 -46 

E Mellemkommunale betalinger -2.171 -2.883 -1.894 -989 

F PAU elever 1.005 1.003 1.024 -21 

G Tilskud til pædagogstuderende 480 -34 0 -34 

H Ejendomscentret 836 835 835 0 

 Øvrige udgifter 342 341 328 13 

 I alt (1.000 kr.) 8.432 8.296 10.522 -2.226 

A. Støttepersonale 

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. 

3 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, SFO og Klub med henblik på at 
yde en tidlig inkluderende indsats. Derudover er der ansat 2 støtte/ ressourcepædagoger til generelt at 
styrke den pædagogiske indsats i daginstitutionerne i henhold til centrale udmeldinger og finansiering. 
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Regnskabet viser et merforbrug på 906 t.kr. Det skal ses i sammenhæng med et samlet resultat på støt-
tepersonale på 14 t.kr., idet ressourcerne anvendes i et helhedsperspektiv, herunder i overgange fra insti-
tution til skole. Der er større mindreforbrug til støttepersonale på politikområde 9, på funktionerne 3.22.02 
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen samt på 3.22.05 Skolefritidsordninger. 

B. Sprogstimulering 

Kommunen har ansat en sprogpædagog, som støtter og vejleder institutionerne med sprogarbejdet i for-
hold til tosprogede børn. 

Regnskabet viser et merforbrug på 126 t.kr., som skal ses i sammenhæng med indsatserne på tale-høre-
området, hvor der er et stort mindreforbrug på 804 t.kr. Tale-høre-området konteres på politikområde 9, 
under funktionen 3.22.01 Folkeskoler. 

C. Søskendetilskud 

Der ydes rabat i forældrebetalingen til familier der har mere end et barn i dagtilbud, i skolefritidsordning 
eller privat pasning med tilskud. 

Regnskabet viser et merforbrug på 117 t.kr. Det skyldes det øgede antal indmeldte børn i dagtilbud.  

D. Tilskud til forældre (§ 80) 

Dette tilbud giver forældre mulighed for - som alternativ til de kommunale dagtilbud - at få et økonomisk 
tilskud til brug for en privat pasningsordning, som man selv sørger for. 

Regnskabet viser et merforbrug på 46 t.kr. Tilbuddet trådte i kraft 1. april 2017, og der har været større 
efterspørgsel efter dette tilbud end forventet. 

E. Mellemkommunale betalinger  

Forældre har ret til at vælge dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen og ret til at bevare 
pladsen i dagtilbud, selvom de flytter til en ny bopælskommune. 

Regnskabet viser et mindreindtægt på 989 t.kr. Årsagen er bl.a. at tilflyttende forældre har beholdt deres 
tilbud i anden kommune længere eller kortere tid end forventet. 

Nogle familier tager hurtigt imod det tilbud de får i Solrød Kommune – andre familier venter og bibeholder 
dagtilbuddet i anden kommune, indtil de får ønske institutionen i Solrød Kommune.  

F. PAU elever  

Der er afsat en budgetpulje til praktikløn til PAU (Pædagogiske Assistent Uddannelse). Fordelingen af 
antallet af PAU-elever er centralt bestemt. Der ansættes fire nye elever om året. 

Regnskabet viser et merforbrug på 21 t.kr.  

G. Tilskud til pædagogstuderende 

Der er afsat en pulje til at kompensere daginstitutionerne for med 50 pct. af lønudgiften til lønnede pæda-
gogstuderende. 

Regnskabet viser et merforbrug på 34 t.kr.  

H. Ejendomscenteret  

Her er afsat løn til ejendomscenterets medarbejdere under daginstitutionsområdet. 

Regnskabet viser, at der er et merforbrug på bygningsvedligeholdelse samt udearealer. Dette svarer til et 
mindreforbrug på skoler. Der er et mindreforbrug på forsikring på området, som skyldes færre skader end 
forventet. 
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5.11 Dagpleje 

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt 
efter fastsatte kriterier. 

 Område 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

A Administration og drift af dagplejen 2.416 2.569 2.103 466 

B Løn til dagplejere 18.280 18.277 18.914 -637 

C Forældrebetaling -5.781 -5.447 -4.844 -603 

D Faste udgifter 929 901 862 39 

E Økonomiske og Pædagogiske Fripladser 763 413 423 -10 

 I alt (1.000 kr.) 16.607 16.712 17.457 -745 

A. Administration og drift af dagplejen 

Der er afsat budget svarende til 128 pædagogtimer om ugen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 466 t.kr. Det skyldes delvist en ikke forbrugt overførsel fra 2016 
samt et stort mindreforbrug på efteruddannelse. 

B. Løn til dagplejere 

Der er afsat lønbudget til 52 dagplejere. 

Regnskabet viser et merforbrug på 637 t.kr. og det skyldes at der i perioder har været ansat flere dagplejere 
end budgettet. 

C. Forældrebetaling 

Forældrebetalingsbudgettet er beregnet på baggrund af 178 årspladser.  

Regnskabet viser et mindreindtægt på 603 t.kr. Det skyldes at en del af indtægten er kommet ind på mel-
lemkommunale betalinger. 

D. Faste udgifter 

Her bogføres udgifter til rengøring, forsikring, lederløn samt arbejdsskadeforsikring. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 39 t.kr. 

E. Fripladser 

Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.  

Regnskabet viser et merforbrug på 10 t.kr. 

5.14 Daginstitutioner 

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutioner 
etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. 
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Udover institutionernes budget er der forældrebetaling, fripladser, centralt styrede områder mv. 

Institution 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Birkebo 5.741 6.013 6.161 -148 

Bølgen 8.228 8.866 8.664 202 

Egebo/Natur 6.040 6.356 6.361 -5 

Mosebo/Pilebo 4.763 5.265 5.109 156 

Nøddebo 3.421 3.668 3.705 -37 

Parkbo 6.331 6.992 6.952 40 

Poppelbo 8.900 9.163 9.192 -29 

Spiren 4.882 5.484 5.378 106 

Tryllehytten 10.220 10.588 10.197 391 

Lindebo 2.817 2.658 2.539 119 

Skovhuset/Regnbuen 10.780 10.924 10.553 371 

I alt (i 1.000 kr.) 72.122 75.976 74.810 1.166 

Birkebo 

Regnskabet viser et merforbrug på 148 t.kr. Det skyldes at der har været flere medarbejdere på barsel. 

Bølgen 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 202 t.kr. Det skyldes dels en stor overførsel fra 2016, som ikke er 
blevet brugt til fulde, dels dagpengeindtægter fra flexordning samt tilbageholdenhed fra den nye leder i 
institutionen. 

Egebo / Naturbørnehaven 

Regnskabet viser et merforbrug på 5 t.kr.  

Mosebo/Pilebo 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 156 t.kr. Det skyldes at nogle at de tiltag, som skulle iværksættes i 
løbet af året, er blevet udskudt. Mindreforbruget skal bruges på kompetenceløft af personalet, en udvidelse 
af vandeksperimentarium på legepladsen og en øget prioritering af læringsmiljøet i Mosebo og Pilebo.  

Nøddebo 

Regnskabet viser et merforbrug på 37 t.kr.  

Parkbo 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 40 t.kr. Der har i løbet af året været flere børn i institutionen end 
oprindelig budgetlagt. Samtidig har der været en stor renovering i gang.  

Poppelbo 

Regnskabet viser et merforbrug på 29 t.kr. Det skyldes flere opsigelser med dertil hørende udbetaling af 
feriepenge. 

Spiren 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 106 t.kr. Det skyldes, at en del af overførslen fra 2016 ikke er blevet 
brugt, da der skal indkøbes nye klapvogne i løbet af 2018. Samtidig har der været flere børn i institutionen, 
og budgettet er justeret sidst på året. 
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Tryllehytten 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 391 t.kr. En del af pengene er overførsel fra 2017, som bliver brugt 
i foråret 2018 til 3 nye tipi legehuse. Samtidig har institutionen været tilbageholdende med vikarforbruget. 

Lindebo 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 119 t.kr. Det skyldes en sen afregning vedr. jobrotation, således at 
midlerne ikke kunne bruges i 2017. Samtidig er der kommet ny ledelse af institutionen, og der har været 
udvist tilbageholdenhed med forbruget. 

Skovhuset/Regnbuen 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 371 t.kr. Det skyldes, at institutionen pr. 1. april 2017 overgik til ny 
struktur, og det nye ledelsesteam har været forsigtig i forhold til brugen af midler.  

Generelt 

Udover driftsrammerne placeret hos institutionerne omfatter funktionen også forældrebetaling, fripladser, 
centralt styrede områder mv. Fordelingen af budgettet kan ses i tabellen nedenfor: 

 Område 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Forbrug Afvigelse 

A Forældrebetaling inkl. frokost -28.482 -27.714 -28.484 771 

B Økonomisk og pædagogiske fripladser 4.231 4.246 4.039 208 

C Faste udgifter og centralt styrede områder 11.580 16.008 16.158 -150 

D Puljer 1.702 376 87 289 

E Ressourcepædagoger 875 873 936 -62 

 I alt (1.000 kr.) -10.095 -6.210 -7.265 1.055 

A. Forældrebetaling inkl. frokost 

Forældrebetalingsbudgettet var beregnet på baggrund af en forventning om, at 687 årspladser i alders-
gruppen 3 – 5 år, og 262 årspladser for aldersgruppen 0 – 2 års blev besat.   

Resultatet viser et merindtægt på 771 t.kr. Det skyldes, at der har været indmeldt flere børn end forventet.  

Der opkræves 100 procent forældrebetaling for det sunde frokostmåltid. Budgettet er beregnet ud fra det 
forventede antal indmeldte børn.  

B. Tilskud til fripladser 

Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen, afhængig af forældrenes 
indkomst. 

Fripladstilskud giver, når 

 kommunalbestyrelsen vurdere, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 208 t.kr.  

C. Faste udgifter og centralt styrede områder 

Her bogføres udgifter til energi, varme, rengøring, vedligehold, håndværkerudgifter mv. 

Regnskabet viser et merforbrug på 150 t.kr.  

D. Puljer 

Der er afsat budget til puljer vedr. kurser, uddannelse og hærværksudbedring, samt demografi og årsplad-
ser. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 289 t.kr. Det skyldes mindreforbrug til kurser og efteruddannelse, 
samt mindreforbrug på puljen til tidligere overgang til børnehave. 
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F. Ressourcepædagoger 

Der er ansat 2 støtte/ressourcepædagoger til generelt at styrke den pædagogiske indsats i daginstitutio-
nerne i henhold til centrale udmeldinger.  

Regnskabet viser et merforbrug på 62 t.kr., som skal ses i sammenhæng med den samlede lønsum (løn-
sumsstyring). 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud 

Børn og Unge Rådgivning har en minigruppe, som er et tilbud, der tilgodeser det enkelte barns behov for 
støtte og udvikling. 

Regnskabet viser et merforbrug på 13 t.kr. 

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv. 

Der er budgetlagt med 35 børnehave årspladser og 20 vuggestuepladser. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 118 t.kr. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole samt børne- og ungerådgivning. 

 Tre folkeskoler; Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup skole, med hver deres 
SFO/SFO2. 

 UngSolrød med 10Solrød, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomsklubber, musik-
skole og ungebasen 

 Børn- og Ungerådgivning med indsatser, vejledning og støtte fra PPR, Væksthuset, Familieaf-
snittet og Sundhedstjenesten 

Årets resultat 

 

Der er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5.575 t.kr. Der er i løbet af året ydet 7.937 
t.kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer. 

Mindreforbruget skyldes flere faktorer. To af de tre skoler har haft et mindreforbrug, dertil har der været et 
mindreforbrug i Børn- og Ungerådgivningen på bl.a. støttepersonale og specialundervisning. Mindrefor-
bruget på støttepersonale skal ses i sammenhæng med merforbrug på støttepersonale på politikområde 
8 Dagtilbud. 

Årets gang 

Skolerne har i 2017 fortsat haft fokus på implementering af folkeskolereformen. Der har særligt været fokus 
på at sikre kompetencedækning på skolerne. 

Skolerne er nået langt med kompetenceudviklingen, idet der nu ses en kompetencedækningsprocent på 
86,8 %, hvor målet var 85% for dette skoleår. 

Der har i 2017 også været fokus på pædagogernes deltagelse i skoledagen – særligt i forbindelse med 
USU tiden. Pædagogerne har med stor succes deltaget i et kompetenceudviklingsforløb – Kompetence-
udvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. Forløbet har været vellykket og det 
ses at pædagogerne nu kan indgå i skoledagen på en ny og mere kvalificeret måde. 

Arbejde med at udvikle en sammenhængende og varieret skoledag for alle elever fylder fortsat meget og 
skolerne eksperimenterer med at skabe en varieret og motiverende skoledag ved hjælp af bl.a. den åbne 
skole, bevægelse, understøttende undervisning samt tid til faglig fordybelse. 
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Aktivitetstal 

Skoler  

Elevtal 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Havdrup skole 535 546 558 548 

Uglegårdsskolen 1.130 1.116 1.180 1.215 

Munkekærskolen 869 878 894 892 

10. klasse 200 204 212 177 

I alt 2.734 2.744 2.844 2.832 

Elevtal pr. 1.september. Elevtallet er inkl. specialklasser  

Den almene ungdomsskole 

 2014-15 2015-16 2016-17 

CPR-elever 408 547 428 

Holdelever 768 791 633 

Elevtal opgøres i juni måned. 

Musikskolen – Antal elever i målgruppen 4-25 år 

 2014 2015 2016 2017 

CPR-elever 133 166 172 150 

Holdelever 195 194 202 178 

Tal fra august måned i det pågældende år. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Folkeskolen skal udfordre 
alle elever, så de bliver så 
dygtige, de kan. 

Skolerne skal med udgangspunkt 
i folkeskoleloven udvikle en sam-
menhængende og varieret skole-
dag, hvor alle elever trives og er 
motiverede til læring og udvikling. 
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på indsatsernes effekt 
på elevernes læringsudbytte. 

 Fokus på elevernes dan-
nelse. 

 Fokus på udvikling af velfun-
gerende team. 

 Fokus på høj kompetence-
dækning. 

 Fokus på udviklingen af den 
åbne skole. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Skolerne har i 2017 arbejdet på at skabe en 
sammenhængende og varieret skoledag, li-
gesom der er blevet igangsat en række initia-
tiver og indsatser. 
 
Kompetencedækningen for fagene er løftet, 
karaktergennemsnit i prøvefag samt i natio-
nale test ligger højt, og arbejdet med den 
åbne skole er intensiveret som følge af part-
nerskabsaftalen med dansk byggeri m.fl. 
 
Byrådet har i 2017 vedtaget en ny strategi for 
skoleområdet ”Retning og mål”, hvori 5 pejle-
mærker skal medvirke til at løfte elevernes 
faglige niveau. Den skal fungere i samspil 
med dannelsesstrategien, som udarbejdes i 
2018.  
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Folkeskolen skal mindske 
betydningen af social bag-
grund i forhold til faglige re-
sultater. 

Skolerne skal med udgangspunkt 
i folkeskoleloven sørge for, at alle 
elever er uddannelsesparate og i 
stand til at gennemføre yderligere 
uddannelse. 
 
Målet opnås gennem: 

 Fokus på at udvikle det tvær-
faglige samarbejde. 

 Fokus på målrettet tidlig op-
sporing og indsatser. 

 Fokus på inklusion, der giver 
mening. 

 Fokus på sund livsstil og ro-
busthed. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Der er øget opmærksomhed på tværfagligt 
samarbejde i forhold til tidlige indsatser og in-
klusion, bl.a. via Solrød-modellen. Skolerne 
og relevante aktører arbejder tæt sammen om 
at skabe det bedste tilbud til alle elever.  
 
Skolerne har mindsket andelen, der ikke sco-
rer tilfredsstillende i nationale test. Derudover 
løfter de sig alle mere end den beregnede so-
cioøkonomiske referenceværdi.  

Tilliden til og trivslen i folke-
skolen skal styrkes, blandt 
andet gennem respekt for 
professionel viden og prak-
sis. 

Skolerne skal med udgangspunkt 
i folkeskoleloven sørge for, at alle 
elever udvikler sig og trives. Heri-
gennem opnås respekt og tillid i 
skolen. 
  
Målet opnås gennem: 

 Fokus på målrettet arbejde 
med skolernes værdier. 

 Fokus på samarbejdet mel-
lem skole og hjem. 

 Fokus på målrettet arbejde 
med klassetrivsel. 

 Fokus på åben og positiv 
kommunikation om aktiviteter 
og resultater. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Der er øget fokus på at gøre skolen transpa-
rent og skabe et godt samarbejde mellem 
skole og forældre. Skolerne arbejder på at 
gøre skolens værdier og principper tydelige 
for lærere og forældre. Dertil forsøger sko-
lerne at skabe åbenhed, så forældrene føler 
sig velkomne og modtaget, når de gerne vil i 
dialog.  
 
Forældre og skole skal i samarbejde sørge 
for, at barnet er i god faglig udvikling. Det 
gælder også for barnets trivsel, hvor skolerne 
fokuserer på at bringe trivsels- og inklusions-
vejledere i spil, så alle børn føler sig som en 
del af fællesskabet. 

Den kommunale musikskole 
skal give børn mulighed for 
at udvikle instrumentale/vo-
kale færdigheder og person-
lige musikalske udtryk 

Musikskolen har indgået en aftale 
om, at der kan tildeles en procent-
andel af korets størrelse til flygt-
ninge – dog min. 2 pladser. 
  
Nye arbejdstidsregler for musik-
skolelærerne skal implementeres 
og følges op på i sæson 2016/17. 
Overordnet går sæsonen fra 34 til 
36 ugers undervisning, og det har 
givet nye muligheder i forhold til 
programmet for kommende sæ-
son.  
  
Nye tiltag og tilbud for sæson 
16/17 evalueres. 

Målet er opfyldt. 
 
Der har ikke været henvendelser fra flygt-
ninge med ønske om at være med i musik-
skolens kor. 
 
Implementeringen af de nye arbejdstidsregler 
er gået udmærket. Ud over forlængelsen af 
sæsonen fra 34 til 36 uger gav de nye ar-
bejdstidsregler mulighed for at iværksætte en 
række aktiviteter for musikskoleelever, og et 
tilbud rettede sig mod musikskoleelever sam-
men med deres forældre. 
Aktiviteterne er forløbet udmærket med til-
fredshed fra de implicerede, såvel elever og 
forældre som undervisere. 

Kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapporten henvender sig til skole, forældre og Byråd. Den fungerer som et dialog- og udviklings-
redskab, til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på folkeskoleområdet. Kvalitets-
rapporten udgør grundbestanddelen i det kommunale skoletilsyn, som kan kvalificeres yderligere gennem 
dialog. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge folkeskoleloven og tilknyttede love og be-
stemmelser skal tilgå Byråd og borgerne. Udgangspunktet er folkeskoleloven, og det er hensigten, at kva-
litetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på skoleom-
rådet. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert 2 skoleår. 

Link http://skolekvalitet.solrod.dk/media/2861947/kvalitetsrapport-2016-17.pdf 

 

  

http://skolekvalitet.solrod.dk/media/2861947/kvalitetsrapport-2016-17.pdf
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er Økonomi- og 
Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. De efterfølgende bemærkninger indeholder en 
kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges regn-
skabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor 
der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.  

Alle tabeller med budgettal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merfor-
brug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

3.22.01 Folkeskoler 153.429 159.485 155.975 3.510 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede  
skolevæsen 

4.545 4.962 4.522 440 

3.22.05 Skolefritidsordninger 16.604 18.196 18.891 -695 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 2.752 2.723 2.306 417 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler  
i dagbehandlingstilbud 

21.417 22.975 21.806 1.170 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 300 695 433 262 

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 19.449 18.779 18.748 31 

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.772 2.990 2.933 57 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.169 3.231 3.231 0 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn  
i førskolealderen 

358 357 265 92 

3.30.44 Produktionsskoler 103 101 0 101 

3.35.63 Musikarrangementer 1.361 1.364 1.370 -6 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.083 5.218 5.111 107 

3.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende  
uddannelsesinstitutioner 

21 20 30 -10 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1.093 1.294 1.194 100 

I alt (1.000 kr.) 234.456 242.199 236.818 5.381 
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Bemærkninger til regnskabet 

3.22.01 Folkeskoler 

  
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Tale- og høre pædagoger 2.757 2.751 1.946 804 

B Personlig assistance 1.245 1.248 1.083 165 

C Inklusionstiltag 1.303 1.303 931 371 

D Centrale puljer (skoleårets planlægning) 282 769 535 234 

E Mellemkommunale betalinger -8.137 -9.142 -10.043 902 

F Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 17.374 20.603 20.027 577 

G Skoler, inkl. 10Solrød 135.162 138.658 137.940 717 

H Ledelse mv. 3.444 3.296 3.557 -261 

 I alt (1.000 kr.) 153.429 159.485 155.975 3.510 

A. Tale-høre-pædagoger 

Tale- og hørepædagoger varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale 
og høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (pædagogisk, 
psykologisk rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 804 t.kr. Det skyldes primært manglende omplacering til en social-
rådgiverstilling i henhold til Familie- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af Solrød-modellen, men skal 
i øvrigt ses i sammenhæng med den samlede lønsumsstyring. 

B. Personlig assistance 

Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervisnin-
gen på lige fod med de andre elever. Området administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 165 t.kr., som primært skyldes mindre aktivitet end budgetlagt. 

C. Inklusionstiltag 

Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra speci-
alskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklu-
sionsfremmende initiativer. Området administreres af Børn og Unge Rådgivningen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 371 t.kr., som skal ses i sammenhæng med den samlede indsats 
på specialundervisningsområdet og bestræbelserne på budgetoverholdelse. 

D. Centrale puljer  

Der er tale om puljer, der på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. demografi, udgifter på det 
fælles skoleområde, fx sygehusundervisning, modersmålsundervisning mv. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 588 t.kr. Det skyldes, at der har været et mindre behov end forventet 
til integrationsundervisning af ældre flygtningebørn, lockout midler afsat til reform, og praktisk forløb for 
skoleelever. Til gengæld har der været et større behov for sygehusundervisning ligesom skolelederuddan-
nelsen har haft et merforbrug. 

E. Mellemkommunale betalinger 

Budgettet vedrører betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i 
Solrød Kommunes skoler.  

Regnskabet viser et merindtægt på 902 t.kr. Dette skyldes at der har været flere indtægter fra andre kom-
muner end budgettet.  
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Mellemkommunale betalinger, anbragte børn 

Antal børn Budget Regnskab Afvigelse 

Skoleår 2015-16 5 4 -1 

Skoleår 2016-17 5 4 -1 

Skoleår 2017-18 4 2 -2 

Elever fra andre kommuner i Solrøds Folkeskoler 0.-9. klasse 

Antal børn Budget Regnskab Afvigelse 

Skoleår 2015-16 56 62 6 

Skoleår 2016-17 47 78 31 

Skoleår 2017-18 63 88 25 

Solrød elever i andre kommunale folkeskoler 0.-9. klasse 

Antal børn Budget Regnskab Afvigelse 

Skoleår 2015-16 47 56 9 

Skoleår 2016-17 48 49 1 

Skoleår 2017-18 52 60 8 

Elever fra andre kommuner i Solrøds 10. klasse 

Antal børn Budget Regnskab Afvigelse 

Skoleår 2015-16 122 130 8 

Skoleår 2016-17 119 131 12 

Skoleår 2017-18 127 106 -21 

Solrød elever i andre kommunale 10. klasser 

Antal børn Budget Regnskab Afvigelse 

Skoleår 2015-16 3 5 2 

Skoleår 2016-17 2 3 1 

Skoleår 2017-18 3 4 1 

F. Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 

Området omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, rengøring, samt forsikringer.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 577 t.kr. Det skyldes at dele af midler til bygningsvedligehold er gået 
til dagintuitionsområdet.  Mindre forbrug på forsikring på Solrød Gl. skole skyldes færre skader end forven-
tet. Endelig er der konstateret et merforbrug på øvrig materiel/leje af maskiner, som er budgetteret lavt. 

G. Folkeskoler og 10Solrød 

Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 4 folkeskoler er inklusiv skolebod og 
skolebibliotek. 

Skole 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Havdrup 26.940 27.836 27.162 674 

Uglegård 54.194 55.242 54.899 343 

Munkekær 44.805 46.116 46.195 -79 

10Solrød 9.223 9.463 9.683 -221 

Total (1.000 kr.) 135.162 138.658 137.940 717 
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Havdrup 

Havdrup Skole har en overførsel på 674 t.kr., der skyldes manglende ansættelse af personale i forbindelse 
med fratrædelse. Denne prioritering har været nødvendig, fordi skal indkøbes nyt materiel til lokalerne i de 
kommende fagbygninger, og der vil i foråret 2018 være behov for særlige støtteforanstaltninger på enkel-
telever. 

Uglegård 

Uglegårdsskolen går ud med et samlet overskud på kr. 343 t.kr. Det skyldes, at der har været ganske få 
langtidssyge i 2017. Derudover skyldes det, at der ikke har været brug for den pulje af midler der er afsat 
i budgettet til medarbejdere der stopper af den ene eller anden årsag og derfor skal have feriepenge ud-
betalt. 

Munkekær    

Munkekærskolen har ved udgangen af 2017 et merforbrug på ca. 79 t.kr. Dette skyldes primært indkøb af 
inventar til personalerum, der blev renoveret i sommeren 2017. 

10Solrød 

10Solrød er kommet ud af året med et merforbrug på 221 t.kr. Det skyldes flere forhold: 

 5 barselsorlov uden fuld refusion 

 Vikardækning af flere langtidssygemeldinger  

 Gennemsnitslønudgifterne på 10Solrød er 40.000 kr. over den tildelte gennemsnitsløn på folke-
skoleområdet (for 13 medarbejdere er det 520.000kr.) 

 Regulering af anciennitetsstigning for én medarbejder, der ikke var udbetalt i foregående år. 

H. Ledelse mv. 

Budgettet omfatter udgifter til ledelse i folkeskolen, til fleksjobbere på skolerne samt til arbejdsskadeforsik-
ring. 

Regnskabet viser et merforbrug på 261 t.kr. Det skyldes større udgifter til fleksjobbere end forventet. 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til timer til IT-konsulent og naturfagskonsulent, leje af idræts- og 
svømmehal samt støttepersonale på skolerne og andre poster på folkeskoleområdet, der ikke entydigt kan 
henføres til den enkelte skole. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 440 t.kr. Der er primært mindreforbrug på udgifter til støttepersonale 
samt mobil indskoling, på samlet 339 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den samlede støtteind-
sats, bl.a. med støtte i overgangen fra daginstitution til SFO og skole, hvor udgifterne til støtte konteret på 
daginstitutionsområdet udviser merforbrug. 

3.22.05 Skolefritidsordninger 

Skolefritidsordninger er pasning for skolesøgende børn, typisk 6-14 årige. Tildelingsmodellen på området 
indebærer, at der fastsættes et årspladsantal, som budgettet beregnes efter. Hvis der bliver over- eller 
underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 12 måneder, bliver budgetterne reguleret 
over ØD-rammen.  

  
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Støttepersonale i SFO 2.198 2.657 2.089 567 

B X-gruppe 1.708 1.808 2.781 -973 

C Forældrebetaling, søskendetilskud, fripladser mv. -15.923 -16.768 -15.749 -1.018 

D SFO’erne 27.277 29.001 28.562 439 

E Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 1.343 1.498 1.208 291 

 Total (1.000 kr.) 16.604 18.196 18.891 -695 
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A. Støttepersonale i SFO  

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttekorps, som varetager opgaven som ressourcepædagoger i daginstitutioner, SFO og klub med 
henblik på at yde en tidlig inkluderende indsats.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 567 t.kr., dækkende SFO I og SFO II (klubvirksomhed), jf. tidligere 
bemærkninger ovenfor om de samlede støtteforanstaltninger. 

B. X-Gruppe 

Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Ugle-
gårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme 
osv.). Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og Uglegårdsskolen i forbindelse med skole-
årets planlægning. 

Regnskabet viser et merforbrug på 973 t.kr., som primært skyldes flere x-klasseelever end budgetteret. 

C. Forældrebetaling, fripladser mv. 

Der er afsat budget til forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske samt socialpædagogiske fripladser 
samt mellemkommunale betalinger. 

Regnskabet viser et mindreindtægt på 1.018 t.kr. Det skyldes at en del af indtægten er gået ind på mel-
lemkommunale betalinger, da eleverne kommer fra andre kommuner, og budgettet ikke er blevet tilpasset.  

D. SFO’erne 

SFO’erne er placeret i forbindelse med de 3 folkeskoler.  

Årspladser 

SFO1 Budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 185 201 16 

Uglegård 446 456 10 

Munkekær 342 337 -5 

I alt 973 993 20 

SFO2 Budget Regnskab Afvigelse 

Havdrup 125 106 -19 

Uglegård 243 252 9 

Munkekær 153 156 3 

I alt 521 514 -7 

Økonomi 

 Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

Havdrup 5.384 5.735 5.593 142 

Uglegård 12.632 13.569 13.187 382 

Munkekær 9.261 9.697 9.783 -86 

Total (1.000 kr.) 27.277 29.001 28.562 439 
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Havdrup 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 142 t.kr. Det skyldes bl.a., at det er lykkedes SFO’en at fastholde 
en større gruppe 3.kl. elever i tilbuddet, og som følge heraf et højere årspladstal.  

En del af midlerne forventes anvendt til vedligehold og udbygning af SFO’ens udearealer/aktiviteter samt 
evt. anskaffelse af legeredskaber. Et andet fokuspunkt er at anskaffe og implementere iPads som en del 
af SFO’ens aktivitetstilbud. 

Uglegård  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 382 t.kr. De midler skal bruges til indkøb af læringsmiljøer og kom-
petenceudvikling af de ansatte. 

Munkekær  

Regnskabet viser et merforbrug på 86 t.kr. Det skyldes nedgang i tilmeldte børn på SFO. Der har ikke i 
forbindelse med økonomisk redegørelse været taget højde for dette.  

E. Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 

 Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 

Regnskab Afvigelse 

Demografipuljer 0 225 0 225 

Arbejdsskadeforsikring 87 86 48 39 

Ejendomsdrift 1.256 1.187 1.160 27 

Total (1.000 kr.) 1.343 1.498 1.208 290 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 

Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskade-
komne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, svømmekørsel, kør-
sel til specialsvømning, samt betaling fra andre kommuner.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 417 t.kr., fordelt på 153 t.kr. på kørsel til specialskoler samt 263 t.kr. 
på skolebuskørsel mv. 

Mindreforbruget til specialskoler skyldes primært mindre aktivitet (færre elever / korte afstande) end bud-
getlagt. 

Mindreforbruget på skolebuskørsel skyldes et fortsat nedadgående behov for befordring, både på special-
klasseelever, svømmekørsel mv. 

3.22.08 Kommunale specialskoler/-klasse   

Kontoområdet omfatter udgifter til undervisning af elever i specialklasse eller på specialskole i andre kom-
muner eller i et regionalt tilbud, herunder fritidstilbud. 

  
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Specialskoler 8.443 10.133 9.709 429 

B SFO i tilknytning til specialskoler 2.142 2.139 1.174 1.083 

C X-klasser 6.467 7.067 7.028 40 

D 
Undervisning i forbindelse med  
dagbehandlingstilbud 

4.364 3.637 3.895 -258 

 Total (1.000 kr.) 21.417 22.975 21.806 1.170 
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A. Specialskoler 

Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et 
regionalt tilbud. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 429 t.kr. Der er tale om relativt få og relativt dyre sager, som giver 
relativt store udsving i forhold til antallet af årselevpladser. En anden faktor er fordelingen mellem de dyre 
specialskoler og mindre dyre specialtilbud af forskellig karakter.  

Området er tilført en omplacering på 1.700 t.kr., idet flere elever er startet på mere udgiftskrævende spe-
cialskoler. I forhold til 2017 har denne udvikling en gennemslagskraft på 5/12 del af en årselevplads, men 
vil i 2018 være 12/12 del – dvs. påvirker hele budgetåret. 

B. SFO i tilknytning til specialskoler 

Området dækker betaling af SFO- og klubtilbud for elever, der modtager deres undervisning på special-
skole eller tilsvarende foranstaltning (f.eks. specialklasserække) uden for Solrød Kommune.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.083 t.kr. Den primære årsag er færre elever med behov for special-
SFO, men samlet set en stigning i forbruget på specialskoleområdet på grund af dyrere specialskoletilbud. 

C. X-klasser 

X klasserne er et tilbud til for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksomheds-
forstyrrelser. Undervisningen på 0. – 9. klassetrin foregår dels på Uglegårdsskolen dels på 10. klassetrin 
på 10Solrød under UngSolrød. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 40 t.kr. 

D. Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 

Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i 
forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern under-
visning på et opholdssted. 

Regnskabet viser et merforbrug på 258 t.kr., svarende til ca. én årselev mere end budgetlagt. 

Elevtal pr. 1.januar 2018 

 Skoleår 2016-17 2017-18 
I alt årspladser i 

2017 

Specialskoler 
Budget 28 26 27 

Regnskab 26 27 28 

SFO i tilknytning til specialskoler 
Budget 26 22 20 

Regnskab 18 16 17 

X klasser i alt 
Budget 25 29 27 

Regnskab 28 29 30 

X elever fra andre kommuner 
Budget 1 7 7 

Regnskab 7 6 7 

Undervisning i forbindelse med  
dagbehandlingstilbud 

Budget 21 24 24 

Regnskab 16 27 18 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 

Som led i folkeskolereformen og ”Aftale om kommunernes økonomi for 2014” er der afsat 1 mia. kr. til 
kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene 2014-2020. Den kommunale 
andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det 
senest opgjorte skoleår.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 262 t.kr. 
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3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

På denne konto afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på fri-
skoler og private grundskoler. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalen-
deråret før bidragsåret er under 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på friskoler og 
private grundskoler.  

I budgetberegningen er antallet af elever anslået ud fra elevtallet i skoleåret 2016-17 og fremskrevet i 
overensstemmelse med elevtalsprognosen. 

Antal elever Undervisning Fritidstilbud 

Budget 514 171 

Regnskab  518 179 

Budgettet er beregnet ud fra følgende forudsætninger: 

Takst (kr. pr. elev) Budget Regnskab 

Fritidstilbud 11.390 9.378 

Undervisning 35.714 36.115 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 31 t.kr. 

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 

Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret er under 
18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. 

Note 
Oprindeligt  

budget 
Korrigeret  

budget 
Regnskab Afvigelse 

Inklusionstiltag 302 302 245 57 

Bidrag til statslige og private skoler 3.470 2.688 2.688 0 

Total (1.000 kr.) 3.772 2.990 2.933 57 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 57 t.kr., svarende til ca. to elever færre end budgetlagt. 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Køge 
og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle unge 
op til 29 år i kommunen kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling. Udgiften beregnes ud fra kom-
munens befolkningstal og elevtal.  

Solrød Kommunes udgift i 2017 blev 3.231 t.kr. 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen  

Budgettet på området er en bevilling til Sproggruppen, som pr. august 2017 er placeret på Solrød Gl. 
Skole. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 92 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med lønsumsstyringen. 

3.30.44 Produktionsskoler 

Der er afsat ressourcer til, at enkelte folkeskoleelever kan indskrives på en produktionsskole i en kortere 
periode.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 101 t.kr. Det skyldes, at der ikke har været et behov for denne 
aktivitet. 
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3.35.63 Musikarrangementer 

Ud over drift af musikskoler har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 

Regnskabet viser et merforbrug på 6 t.kr. 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 

Området omfatter den almene ungdomsskole, inkl. sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af 
skoletrætte unge.  

  
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Ungdomsskolen og erhvervsklasser 2.596 2.200 2.080 121 

B Ungdomsklubber 2.356 1.906 1.817 89 

C Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 377 448 365 83 

 Mellemkommunale betalinger -153 -243 -65 -178 

 Øvrige udgifter 908 906 915 -8 

 Total (1.000 kr.) 6.083 5.218 5.111 107 

A. Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 

Budgettet indeholder drift af den almene ungdomsskole, inklusiv sekretariatsbistand og budget til erhvervs-
klasser.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 121 t.kr. Det skyldes, at de unge i 2017 har tilmeldt sig fritidsunder-
visningshold med færre undervisningstimer end tidligere. 

B. Ungdomsklubber 

Der findes to ungdomsklubber, Havdrup Ungdomsklub og Klub 2680. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 89 t.kr. Det skyldes færre aktiviteter ud af huset, pga. manglende 
interesse fra medlemmerne.  

C. Faste udgifter, herunder ejendomsdrift 

Omfatter udgifter til bygningsvedligeholdelse, energi, rengøring, vinduespolering, forsikringer, arbejdsska-
der mv. 

Der er et mindreforbrug på 83 t.kr. 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser 

På området konteres udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om 
befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.  

Regnskabet viser et merforbrug på 10 t.kr. 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud 

Budgetområdet omfatter to aktiviteter, hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under ungdoms-
skolen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 100 t.kr. Det skyldes, opsigelse af kontrakt med ekstern konsulent, 
som ikke levede op til forventninger. Der var budgetteret en udgift på 100 t.kr. til et uddannelsesforløb 
omkring forebyggelse og opsporing af unge med begyndende hashmisbrug. 
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Beskrivelse af området 

Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til borgerne samt udbetaling af sociale ydelser 
inden for områderne. Indsatserne er samlet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR): 

 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

 Specialundervisning (se politikområde 9) 

 Støttetimer til handicappede børn 

 Kontanthjælp – ved forsørgelse af handicappede børn 

 Forebyggende foranstaltninger 

 Døgnanbringelser 

 Væksthuset – tilbud til børn og familie med behov for støtte og kompetencecenter. 

På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 

 Handleguide og beredskabsplan vedrørende overgreb mod børn og unge, vedtaget af Byrådet 
26.5.2014 

Årets resultat 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 396 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, 
og et mindreforbrug på 5.580 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og 
korrigeret budget er samlet på -5.184 t.kr., som skyldes omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder en 
ekstraordinær tilbageførsel på 4.000 t.kr., der har været med til at finansiere udgiftsstigninger på andre 
områder. 

Mindreforbruget har afsæt i få handicappede på døgninstitutioner (døgninstitutioner, varig nedsat funktion), 
samt hyppigere opfølgninger (døgninstitutioner, social foranstaltning) i forbindelse med udmøntningen af 
Solrød-modellen. 
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Årets gang 

På det specialiserede børne- og ungeområde var der i 2017 samlet set et mindreforbrug på ca. 400 t.kr. 

Der er stor fokus på balancerne mellem faglighed og økonomistyring. På området føres en nøje registrant- 
og dispositionsbogføring til styring af området til målrettet faglig indsats. 

Familieafsnittet 

Implementering af Solrød-modellen blev iværksat den 1. januar 2016, hvor antallet af familierådgivere blev 
udvidet fra 4 til 6 rådgivere. Formålet med Solrød-modellen er øget fokus på tidlig forebyggende indsats 
med henblik på at mindske antallet af anbringelser og øvrige foranstaltninger. Med opnormeringen af an-
tallet af rådgivere nedbringes antallet af sager pr. rådgiver til et niveau, hvor rådgiverne i højere grad bliver 
en del af løsningen på børn, unge og familiers problemstillinger fremfor, at problemerne løses ved bestilling 
af eksterne ydelser. Samtidig er der indført konsultativ socialrådgivning på de 3 folkeskoler samt 10Solrød. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

PPR har særligt fokus på den ændrede rolle- og opgavefordeling, der præger området. Det betyder, at 
PPRs rolle i stadig stigende grad bliver at facilitere en inkluderende tilgang, og opgaverne i stigende grad 
bliver at være ressourcepersoner i inklusionsarbejdet. Via PPR visiteres til specialklasser og specialskoler. 
Det er et fokuspunkt at mindske segregeringen, hvor det giver mening i forhold til barnets behov og hermed 
udvikle endnu flere inkluderende og/eller understøttende indsatser samt metoder og evidensbaserede pro-
grammer. 

Væksthuset 

Væksthuset har fokus på at skabe imødekommende, resultatorienterede og anerkendende samarbejds-
miljøer i og omkring vores forskellige tilbud. Væksthuset arbejder med en anerkendende og værdsættende 
tilgang, og mener, at det bedste udgangspunkt for udvikling for børn, unge, lærere, pædagoger og forældre 
er deres bedste praksis og deres ambitioner og ønsker for en positiv fremtid. Væksthuset er en central 
spiller i inklusionsarbejdet i Solrød, dette med særligt fokus på implementering af tanke- og adfærdsæn-
drende indsatser i praksis. 

Aktivitetstal 

Antal årspersoner  

Foranstaltning 2014 2015 2016 2017 

Plejefamilier 13,3 13,1 12,4 11,6 

Opholdssteder 10,3 13,7 14,1 10,9 

Aflastningsordninger  32,1 43,4 48,1 47,6 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 11,5 13,7 8,8 9,2 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 11,0 9,6 5,1 3,3 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

Regnskabstal (fratrukket indtægter fra den centrale refusionsordning) 

Foranstaltning 2014 2015 2016 2017 

Plejefamilier 3.619 4.770 4.965 4.841 

Opholdssteder 7.803 10.656 12.227 9.291 

Aflastningsordninger  6.706 7.094 6.657 5.812 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 1.987 3.363 1.844 1.913 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 12.930 14.134 7.201 4.474 
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Mål 

Overordnede politiske 
mål 

Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Hjælpe børn og unge til 
den bedst mulige udvik-
ling ud fra deres egne for-
udsætninger. 

Sikre udviklingsmæssige udfordringer, der er af-
passet det enkelte barns/den unges forudsætnin-
ger. 
 
Målene opnås gennem: 
Fokus på rettidighed og progression i sagsbehand-
lingen. 
Fokus på børnesamtalen. 
Fokus på handleplaner og effekten af disse. 

Målet er opfyldt. 
 
Målet er opfyldt ved udarbejdelse 
af aktuel § 50 undersøgelser eller 
tillæg hertil i forbindelse med 
iværksatte foranstaltninger, udar-
bejdelse af handleplan som for-
udsætning for foranstaltning, ef-
fektvurdering og faglig kvartals-
mæssig lederopfølgning. 
 

Medvirke til at skabe sam-
menhæng og kontinuitet i 
indsatsen over for børn, 
unge og familier. 

Bidrage med støtte, understøtte overgange og 
sikre koordinering i en helhedsorienteret indsats. 
 
Målene sikres gennem: 
Fokus på tidlig indsats. 
Fokus på høj og komplementær faglighed. 
Fokus på tværfagligt samarbejde. 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Målet er delvist opfyldt ved tæt le-
delsesmæssig koordinering, ud-
arbejdelse af 8 ugers handlepla-
ner via Væksthuset, og etableret 
konsultativ socialrådgivning på 
skoler (med gennemførelse af 
konsultativ socialrådgivning på 
daginstitutionsområdet i planlagt 
forløb i 2018). 
 

Styrke forældre og andre 
betydningsfulde voksne i 
deres opgaver over for 
børn og unge med sær-
lige behov. 

Tilbyde relevant og respektfuld rådgivning til fami-
lier med særlige behov, understøtte familiernes 
potentialer og bidrage med kompetenceudvikling 
af såvel forældre som fagprofessionelle. 
 
Målene opnås gennem: 
Fokus på relationel kommunikation og dialog. 
Fokus på samskabelse.  
Fokus på udvikling af forældrekompetencer. 
 

Målet er opfyldt. 

 
Målet er opfyldt ved gennemfø-
relse at flere forældreforberedel-
seskurser, åben rådgivning for 
særlig sårbare nybagte forældre 
samt tæt opfølgning på konkrete 
sager. 

Medvirke til udvikling af 
lokale netværk og ram-
mer, der tilgodeser børn 
og unge med særlige be-
hov. 

Medvirke til at danne netværk for såvel familien 
som for fagprofessionelle, medvirke til netværks-
dannelse omkring det enkelte barn/den unge samt 
sikre hensigtsmæssige pædagogiske og fysiske 
rammer for sårbare og udsatte børn og unge. 
 
Målene opnås gennem: 
Fokus på etablering og gennemførelse af gruppe-
tilbud i f.eks. Væksthuset. 
Fokus på planlægning og afholdelse af forældre-
kurser. 
Fokus på vejledning, rådgivning og kompetence-
udvikling på tværs af organisation og faggrænser. 
 

Målet er opfyldt. 

 
Målet er opfyldt ved etablering af 
kurser for forældre til børn med 
autismelignende adfærd: Early 
Bird (3-5 årige) og Early Bird+ (6-
9 årige), Cool Kids for børn med 
angst og deres forældre, samt 
etablering af gruppetilbud for 
børn i skilsmissefamilier. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og tabel 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer 
til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende 
indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.694 5.954 5.496 459 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 236 236 137 99 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til  
børn i førskolealderen 

208 208 161 47 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  
(udenfor servicerammen) 

-3.497 -1.997 -1.840 -157 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 12.560 9.711 10.028 -317 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22.665 21.691 21.484 208 

5.28.22 Plejefamilier 4.905 4.984 5.055 -71 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 8.401 4.836 3.690 1.146 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 799 1.429 1.379 50 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.763 1.243 1.326 -83 

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 41 -41 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 0 0 0 0 

6.45.50 Administrationsbygninger 109 92 120 -28 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 8.640 8.909 9.901 -992 

I alt (1.000 kr.) 62.482 57.297 56.977 320 

Bemærkninger til regnskabet - Serviceudgifter 

3.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 
både skolebørn og småbørn. Iværksættelse af specialundervisning og specialpædagogisk bistand sker på 
baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og 
forældre er en integreret del af PPRs opgaver.  

PPRs formål er beskrevet i Solrød Kommunes børnepolitik. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år 
(23 år ved efterværn).  

Regnskabet viser samlet et mindreforbrug på 459 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den sam-
lede lønsumsstyring, herunder refusioner vedrørende barsel. 
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3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 

I forbindelse med Rammeaftalen skal kommunalbestyrelsen og regionsråd sikre indbyrdes koordinering 
regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker bl.a. 
udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på 
lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.  

Kommunens udgifter til området er konkret betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som 
kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Sol-
rød Kommune. Betalingen sker på baggrund af indbyggertal. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 99 t.kr. 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

I forbindelse med Rammeaftalen skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imel-
lem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 

Udgifterne vedrører den objektive finansiering af lands- og landsdelsdækkende institutioner, dvs. de faste 
beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn 
i regionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød kommune. 

Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertal. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 47 t.kr.  

5.22.07 Central refusionsordning (uden for Servicerammen) 

På området konteres indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. §§ 176 og 176a i lov om social service.  

Beløbsgrænserne gælder for udgifter til børn og unge under 18 år, eller unge anbragt i efterværn. Statsre-
fusionen ydes således, 25 pct. af udgifter mellem 770.000 kr. og 1.539.999 kr. og 50 pct. af udgifter over 
1.540.000 kr.  

Regnskabet viser en mindreindtægt på 157 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.  

Indtægter fra den centrale refusionsordning  

Funktion 
Budgetlagt 
antal sager 

Oprindeligt 
budget 

Antal sager som 
udløser refusion 

Refusion 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 8 -669 13 -737 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger  
for børn og unge 

3 -992 10 -346 

5.28.22 Plejefamilier 1 0 2 -214 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 6 -1.663 4 -482 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og 
unge 

0 -163 1 -113 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -10 2 -4 

5.57.72 Sociale formål gruppering 009-016 0 0 0 0 

Korrektioner/Berigtigelser    56 

I alt (1.000 kr.)  -3.497  -1.840 

5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende op-
holdssteder samt opholdssteder for børn og unge. 

Regnskabet viser et merforbrug på 317 t.kr. 
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Nedenfor følger to tabeller, den ene viser regnskabstallene af de enkelte områder og den anden viser 
aktiviteten, og derudover er der en nærmere gennemgang af områderne: 

Regnskabstal 

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Opholdssteder 11.728 9.126 9.428 -303 

B Kost- og efterskoler 118 27 33 -6 

C Eget værelse inkl. Ungeboliger 708 553 536 17 

D Advokatbistand 5 5 30 -25 

 I alt (1.000 kr.) 12.559 9.711 10.027 -317 

Aktivitet, årspersoner 

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

A Opholdssteder 10,6 10,5 10,9 

B Kost- og efterskoler 0 0,3 0,3 

C Eget værelse inkl. Ungeboliger 2,1 2,4 2,4 

D Advokatbistand - - - 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

A. Opholdssteder 

Anbringelser kan også ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale 
og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Forbruget til opholdssteder skal ses i sammenhæng med brug 
af forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. 

Regnskabet viser et merforbrug på 303 t.kr. Det skyldes, at der har været behov for at anbringe to unge 
midlertidigt i enkeltmandsprojekter.  

B. Kost- og efterskoler 

Anbringelser kan ske på en kost- og efterskole. 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager 
udgangspunkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanske-
ligheder kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden. 

Regnskabet viser et merforbrug på 6 t.kr.   

C. Eget værelse inkl. Ungeboliger 

Anbringelse kan ske på eget værelse, kollegier el. lign. Anbringelsesstedet skal være godkendt af den 
stedlige kommune. Anbringelse på eget værelse anvendes typisk, når der er tale om unge, der enten 
tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte hjem-
mefra.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 17 t.kr. 

D. Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver, og unge der er fyldt 12 år, gratis 
advokatbistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse 
uden samtykke, undersøgelse uden samtykke, eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. Udgifterne 
til advokatbistand afhænger af antallet af sager forelagt for børn og ungeudvalget, hvor dommeren fast-
sætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af ankestyrelsen. 

Regnskabet viser et merforbrug på 25 t.kr. 
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5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Forebyggende foranstaltninger gives til børn/unge og forældre for at undgå anbringelse uden for hjemmet 
og samtidig opretholde forbindelsen til lokalområdet. 

Regnskabet viser samlet et mindreforbrug på 208 t.kr., som skyldes tidlig forebyggende indsats og hyppig 
sagsopfølgning i henhold til intentionerne med Solrød-modellen. 

Nedenfor følger to tabeller, den ene viser regnskabstallene for de enkelte områder og den anden viser 
aktiviteten, og derudover er der en nærmere gennemgang af områderne: 

Regnskabstal 

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Netværkspulje til folkeskolen 859 852 852 0 

B Væksthuset 3.494 3.648 3.356 291 

C Ophold i dagtilbud 1.964 2.503 2.123 380 

D Konsulentbistand 632 71 106 -35 

E Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 2.573 2.018 1.852 166 

F Aflastningsordninger 7.172 6.379 6.158 221 

G Fast kontaktperson til børn & unge, samt familien 2.176 2.016 2.805 -790 

H Formidling af praktikophold 6 6 0 6 

I 
Anden hjælp, rådgivning, behandling,  
praktisk og pædagogisk støtte 

240 888 1.150 -262 

J 
Økonomisk støtte i forbindelse med  
foranstaltninger/efterskoler 

2.140 2.167 1.913 254 

K Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 294 391 277 114 

L Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 1.110 748 618 130 

M Døgnophold 0 0 267 -267 

 Øvrige udgifter, centralt 6 6 7 -1 

 I alt (1.000 kr.) 22.665 21.691 21.484 208 
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Aktivitet, årspersoner 

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

A Netværkspulje til folkeskolen - - - 

B Væksthuset - - - 

C Ophold i dagtilbud 9,1 12,9 13,0 

D Konsulentbistand - - - 

E Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - - - 

F Aflastningsordninger 51,5 49,7 47,6 

G Fast kontaktperson til børn og unge, samt familien 25,8 28,3 29,7 

H Formidling af praktikophold - - - 

I 
Anden hjælp, rådgivning, behandling,  
praktisk og pædagogisk støtte 

- - - 

J 
Økonomisk støtte i forbindelse med 
foranstaltninger/efterskoler 

5,4 9,8 9,2 

K Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 8,9 9,8 9,5 

L Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 1 barn 2 børn 5 børn 

M Døgnophold 0 børn 0 barn 1 barn 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

A. Netværkspulje til folkeskolen 

Formålet med Netværkspuljen er, at fastholde flere børn og unge i folkeskolen og nærmiljøet. Dette gøres 
ved at sætte ind med ekstra ressourcer i de tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden 
for folkeskolen.  

Ressourcerne fordeles efter skolernes elevtal og anvendes til at løse sociale inklusionsopgaver. 

Der har ikke været noget mer-/mindreforbrug i 2017, da regnskabet går i nul. 

B. Væksthuset 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og forandring, 
så børn og unge i højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. Væksthuset medvirker til at skabe 
forandringer både hos barnet og i barnets omgivelser. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 291 t.kr., hvoraf de 236 t.kr. vedrører Væksthusets aktiviteter og de 
55 t.kr. vedrører bygningsvedligeholdelse. 

Resultatet for Væksthuset skal ses i sammenhæng med den samlede lønsum og lønsumsstyring. 

C. Ophold i dagtilbud 

Der kan iværksættes hjælp i form af dagtilbud. Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor der pga. 
barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen er behov et kombineret undervisnings- og dagbehand-
lingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at rumme barnets vanskeligheder.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 380 t.kr. grundet mindre aktivitet. 
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D. Konsulentbistand 

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. 
Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for ekstern psykologbehandling 
eller vejledning til forældre med børn med handicap mv. 

Regnskabet viser et merforbrug på 35 t.kr. 

E. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at 
holde familien samlet. Der er ansat interne familiepsykologer og -konsulenter, der primært varetager disse 
opgaver. Det tilstræbes, at der ikke anvendes eksterne konsulenter ud over i de særlige tilfælde, hvor 
opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 166 t.kr. Der er tale om, at der i en periode har været mindreforbrug 
på løn grundet vakant stilling. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med den øvrige indsats i Familieaf-
snittet. 

F. Aflastningsordninger 

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 
kunne tage vare på barnet i hjemmet. Aflastningsordning tilbydes typisk til forældre med handicappede 
børn eller til enlige forsørgere, hvor der ikke er netværk eller andre muligheder for aflastning i privat regi. 
Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje eller på institution.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 221 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats 
i Familieafsnittet. 

G. Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der udpeges en fast kontaktperson for et barn/unge eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at 
give barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktperson-
ordning for hele familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for bar-
net/den unge.   

Regnskabet viser et merforbrug på 790 t.kr. Resultatet skyldes opkrævning fra anden kommune grundet 
iværksættelse af efterværn jf. Servicelovens § 76, hvor Solrød Kommune er refusionspligtig.  

H. Formidling af praktikophold  

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse 
til den unge. Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang og 
uddannelse. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 6 t.kr.  

I. Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte 

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædago-
gisk støtte. Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kom-
munen mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

Regnskabet viser et merforbrug på 262 t.kr. Der har været behov for en særlig indsats kombineret med 
ophold på kostskole. 

J. Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger  

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når foræl-
dremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersø-
gelse, at der er behov for en forebyggende foranstaltning. Der kan f.eks. være tale om dækning af udgifter 
til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes 
støtte, når forældre ikke selv har midler dertil. Såfremt det er muligt, anvendes primært interne tilbud frem 
for eksterne tilbud. Det kan f.eks. være vejledning til forældre ved familiepædagog og/eller – psykolog. 
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Regnskabet viser et mindreforbrug på 254 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats 
i Familieafsnittet. 

K. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 

Forældre med anbragte børn skal tilbydes en støtteperson. Kommunens tilbud gælder uanset, om barnet 
er anbragt med eller uden forældres samtykke.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 114 t.kr. Færre forældre har ønsket at tage imod tilbuddet. 

L. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller 
fremskyndes. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbrin-
gelse. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 130 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats 
i Familieafsnittet. 

M. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre med-
lemmer af familien 

Døgnophold kan ydes til både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer 
af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt 
af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

Regnskabet viser et merforbrug på 267 t.kr. Der var fra starten af 2017 ikke budgetteret med udgifter på 
denne konto. Der blev i slutningen af regnskabsåret bevilget et enkelt ophold for en familie. 

5.28.22 Plejefamilier 

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og net-
værksplejefamilier.  

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Plejefamilier 4.838 4.978 5.055 -77 

B Netværksplejefamilier 67 6 0 6 

 I alt (1.000 kr.) 4.905 4.984 5.055 -71 

A. Plejefamilier 

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt af Det sociale Tilsyn i Holbæk. Anbringelse 
i plejefamilie anvendes typisk, når der er tale om mindreårige børn, hvor det forventes, at der er tale om 
længerevarende anbringelse. 

Regnskabet viser et merforbrug på 77 t.kr. 

B. Netværksplejefamilier 

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og 
forældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefamilie. 
Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune og anvendes både som ved fuldtidsan-
bringelse og ved aflastning. 

Regnskabet viser ingen forbrug, og dermed er der et mindreforbrug på 6 t.kr. Budgettet er korrigeret, idet 
der ikke har været anbragt børn i netværkspleje i 2017. 
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5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

Der kan med eller uden forældres samtykke træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. Det er 
alene visitationsudvalgets kompetence at godkende anbringelse uden for hjemmet. Sagsbehandleren er 
forpligtet til at finde den bedste, billigste løsning samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.146 t.kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med den øvrige ind-
sats i Familieafsnittet, herunder indsatserne omkring Solrød-modellen, der har nedbragt udgifterne på 
døgninstitutioner vedr. sociale forhold. Hertil kommer et fald i sagerne omkring døgninstitutionsophold ved-
rørende varig nedsat funktion, således at resultatet også skal ses i konteksten af den ekstraordinære til-
bageførsel på 4.000 t.kr. ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017. 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Området vedrører udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede 
afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og 
vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialmini-
steriet efter indstilling fra kommunen. 

Finansieringsmodellen er delt op i to dele: Dels en objektiv finansiering og dels et faktisk forbrug baseret 
på kommunernes anvendelse af sikrede pladser.  

Den objektive finansiering udgjorde i alt 784 t.kr. af forbruget. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 50 t.kr. 

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud for børn, der på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling, 
der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almindelige dagtilbud.  

Der kan ikke opkræves forældrebetaling, såfremt barnet er optaget i særligt dagtilbud alene - eller i hoved-
sagen - af behandlingsmæssige årsager.  

Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Særlige dagtilbud 1.658 1.138 1.149 -11 

Særlige klubtilbud 105 105 177 -72 

I alt (1.000 kr.) 1.763 1.243 1.326 -83 

Regnskabet viser samlet et merforbrug på 83 t.kr. 

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

Der registreres her udgifter til generel rådgivning, hvis formål er at forebygge sociale problemer samt 
hjælpe i forbindelse med øjeblikkelige vanskeligheder  

Regnskabet viser et merforbrug på 41 t.kr. 

6.45.50 Administrationsbygninger 

Budgettet omfatter drift af Børn og Unge Rådgivningens lokaler i den gamle Solrød skole og vedrører 
udgifter til bygningsvedligeholdelse, rengøring og bygningsforsikring.  

Regnskabet viser et merforbrug på 28 t.kr. 
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6.45.58 Det Specialiserede børneområde 

Området vedrører udgifter og indtægter til administration af det specialiserede børneområde, herunder 
udgifter til administrative medarbejdere. 

Område 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Administration 7.265 7.535 8.564 -1.030 

Lægeerklæringer  40 39 18 21 

Udgifter til tilsyn 1.336 1.335 1.312 23 

Ungesamråd 0 0 6 -6 

I alt (1.000 kr.) 8.640 8.909 9.901 -992 

Administrationen  

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 1.030 t.kr. Det skyldes primært manglende omplacering af løn-
midler til to socialrådgiverstillinger i henhold til Familie- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af Solrød-
modellen, samt udgifter i forbindelse med barsler. 

Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysnin-
ger til brug for sagsbehandlingen. Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i 
forbindelse med udgifter til børn- og ungeforanstaltninger. Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelæg-
ges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 21 t.kr. 

Udgifter til tilsyn 

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, at 
barnets eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefamilier 
og på private opholdssteder. Pr. 1. januar 2014 er godkendelse af anbringelsessteder og det generelle 
tilsyn med anbringelsessteder overdraget til Tilsynsenheden i Holbæk Kommune. 

Det specifikke tilsyn m.m. er fortsat i Solrød Kommune hos familieplejekonsulenten. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 23 t.kr. 
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Bemærkninger til regnskabet – Overførselsudgifter 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

5.57.72 Sociale formål 3.660 3.661 3.552 109 

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. vedr. visse 
grupper af flygtninge 

0 0 33 -33 

I alt (1.000 kr.) 3.660 3.661 3.585 76 

5.57.72 Sociale formål 

Området omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til tabt arbejdsfor-
tjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, hjemmetræning og samværsudgifter til egne børn. 
Regnskabet viser samlet et mindreforbrug på 109 t.kr. 

Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne 

992 993 1.074 -81 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 2.537 2.537 2.400 138 

Hjemmetræning 51 51 78 -27 

Øvrige udgifter 80 80 0 79 

I alt (1.000 kr.) 3.660 3.661 3.552 109 

Aktiviteter, årspladser 

 Foranstaltning 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab 

A 
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat  
Funktionsevne 

54 børn 85 børn 105 børn 

B Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 40,0 39,5 57,0 

C Hjemmetræning 1 barn 1 barn 1 barn 

Kilde: Børn og Unge Rådgivningen 

A. Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som fami-
lien ellers ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, repara-
tion/vedligeholdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra 
vask, ferie, aflastning i hjemmet.  

Regnskabet viser et merforbrug på 81 t.kr. 

B. Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre, såfremt det er en nødvendig kon-
sekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes helt eller delvist hjemme.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 138 t.kr.  
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C. Hjemmetræning 

Forældre kan efter ansøgning få godkendelse til at hjemmetræne børn og unge med betydeligt og varigt 
nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare 
træningsmetoder. 

Regnskabet viser et merforbrug på 27 t.kr. 

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse 
grupper af flygtninge 

På dette område registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved for-
sørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og mer-
udgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om social service i de første 
3 år efter bevilget opholdstilladelse med 100 pct. refusion. 

Der har været et merforbrug på 33 t.kr., da statsrefusionen ved en fejl er konteret på politikområde 6 på 
området ”Social service, integration og flygtninge”. 
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Beskrivelse af området 

Området består af den kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje.  

Sundhedstjenestens tilbud retter sig mod familier med børn fra 0-18 år og varetager opgaver i barnets/fa-
miliens hjem, i daginstitutioner, i skoler og i lokalsamfundet. 

De almindelige forebyggende tandundersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tandlæ-
ger. Tandplejen foretager i samarbejde med tandlægekonsulenten tilsyn af skoleelever med henblik på 
bevilling af tandregulering.  Tandregulering foretages af privatpraktiserende specialtandlæger. 

Sundhedstjenesten har en tandplejer ansat, som administrerer ordningen og foretager forebyggende ar-
bejde i form af undervisning på familieforberedelseshold afholdt af sundhedsplejen. 

Årets resultat 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 1.124 t.kr. i 2017 i forhold til det korrigerede 
budget, og et merforbrug på 1.432 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet 
tillægsbevillinger og omplaceringer for 308 t.kr. 

Merforbruget dækker over et merforbrug på ca. 600 t.kr. vedrørende tandregulering og et merforbrug på 
ca. 600 t.kr. til tandpleje - se uddybende forklaringer nedenfor. 
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Årets gang 

Sundhedsplejen 

De ansatte sundhedsplejersker varetager kontakten til børnene og deres familier fra graviditet og fødsel, 
og indtil de forlader folkeskolen ved at forebygge samt opspore helt tidlige tegn på tilknytnings-og relatio-
nelt betingede og/eller fysiologiske vanskeligheder.  

Sundhedsplejen indgår i at inkludere flere børn i normalområdet og varetager den tidlige forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats. Sundhedsplejen varetager blandt andet forældreforberedelseskurser. 

Tandplejen 

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tand-
plejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. 

Visitationen af skoleelever til tandregulering er i 2017 øget med 34 bevillinger. Der er i løbet af året givet 
128 bevillinger til tandregulering mod 94 i 2016. Det påvirker udgifterne, dels fordi opstartsudgifterne er 
høje, dels fordi det samlede antal tandreguleringer er øget. 

Aktivitetstal 

Nyfødte 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 160 167 213 214 220 

Ændring i pct. -5,33 4,38 27,54 0,47 2,80 

Herudover modtages et stigende antal småbørnsfamilier, der tilflytter kommunen. 

Tandplejen 

Udførslen af tandpleje sker med en politisk vedtaget servicenorm, der angiver et interval på 15 måneder. 
I 2017 er serviceintervallet overholdt i 46,0 pct. af sagerne.  

Tandplejen 2013 2014 2015 2016 2017 

Overholdelse af serviceintervallet i pct. 54,7 52,3 50,8 45,4 46,0 

Hovedparten af konsultationer ud over de 46,0 pct. ligger ved 6 måneder. Alle konsultationer sker ud fra 
en tandlægefaglig vurdering. Tandlægerne fremsender skriftlig begrundelse til tandplejen i BUR, når ser-
viceintervallet på 15 måneder ikke holdes. 
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Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

At implementere Solrød Kom-
munes sundhedsstrategi 2015-
2018, herunder at sundhedsple-
jen bidrager til at integrere sund-
hed i et helhedsperspektiv. 

Sundhedsplejen udvikler samt implemen-
terer nye indsatser under Sundhedsstrate-
gien, heri medtænkt anbefalingerne i fore-
byggelsespakkerne. 

Målet er opfyldt. 

 
Målet er opfyldt ved gennemførte 
graviditetsbesøg, screening af 
fædre og 3½ års besøg, gennem-
førelse af gruppetilbud for børn i 
mistrivsel, gennemført sundheds-
pædagogisk undervisning, samt 
indsatser omkring overvægtspro-
blemer. 
 

At yde en sundhedsfremmende 
og forebyggende indsats i 
spædbørns- og småbørnsfami-
lier samt over for skoleelever. 

Sundhedsplejen arbejder med børns ud-
vikling og fysiske og mentale trivsel, såle-
des at familierne får et sammenhængende 
forløb fra fødsel til barnet forlader skolen. 
 
Sundhedsplejen anvender forskellige me-
toder for at hjælpe børn og familier med at 
tilegne sig handlekompetencer i forhold til 
et sundt samspil, robusthed og en sund 
livsstil. 
 
Der anvendes komplementære metoder, 
bl.a. Marte Meo metoden, screening af for-
ældre, konceptet omkring sundhedsekspe-
rimentariet m.fl. 
 

Målet er opfyldt. 

 
Målene er gennemført ved familie-
forberedelseskurser for kom-
mende forældre, og gennemførte 
indsatser ud fra den udarbejdede 
ungeprofil (spørgeskemaundersø-
gelse). 
 

At styrke og forbedre den sund-
hedsfremmende og forebyg-
gende indsats over for sårbare 
familier med børn og unge med 
særlige behov, herunder at 
indgå i det tværfaglige og pri-
mære forebyggende samar-
bejde. 
 

Sundhedsplejen arbejder med at styrke 
det tidlige relationelle samspil mellem for-
ældre og barn samt styrke forældreev-
nerne, bl.a. via afholdelse af tidlige foræl-
drekurser og med særligt fokus på sårbare 
og udsatte familier. 

Målet er opfyldt. 
 
Målet er opfyldt ved anvendelse af 
Marte Meo. 

At forebygge og behandle tand-
stillingsfejl, der indebærer forud-
sigelige eller eksisterende risici 
for fysiske skader og/eller psy-
kosociale belastninger. 

Alle børn tilses af privatpraktiserende 
tandlæge med 15 måneders interval samt 
tilses to gange af kommunens tandregule-
ringskonsulent i skolegangen, jf. servicen-
ormen. 

Målet er opfyldt. 

 
Det skal bemærkes, at et stigende 
antal børn tilses efter 12, 9 eller 6 
måneder efter faglig vurdering af 
tandlægerne. 
 

Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 
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Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

4.62.85 Kommunal tandpleje 7.457 7.424 8.618 -1.194 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 353 264 89 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 4.232 4.220 4.238 -19 

I alt (1.000 kr.) 11.689 11.997 13.121 -1.124 

Bemærkninger til regnskabet 

4.62.85 Kommunal tandpleje 

Tandreguleringskonsulenten tilser børn på 3. samt 5/6. klassetrin og henviser til private tandregulerings-
specialister ud fra en faglig vurdering om behandling. 

Regnskabet viser et merforbrug på 1.194 t.kr. Det kan forklares ved følgende:  

 Der betales et stort indskudsbeløb ved behandlingsstart (8.000-9.000 kr.).  Øvrige rater er lavere beløb 
(3.500-4.000 kr.). 

 Behandling af agenesier (manglende blivende tænder) blev før behandlet i regionerne med implanta-
ter. Med nye behandlingsmetoder (forankringsskruer) behandles disse nu hos specialtandlæger i kom-
munen ved at lukke diastemaer (mellemrum).  

 40 pct. af børn på en årgang lider af hypomineraliseret (dårlig emalje) tænder. Ofte er tænderne så 
hårdt angrebet, at de må behandles med plast eller ekstraheres (trækkes ud).  

 Udgifter på flygtninge. 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

Området vedrører Sundhedstjenestens indsatser i forbindelse med den politisk vedtagne sundhedsstra-
tegi. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 89 t.kr., idet visse aktiviteter ikke er gennemført fuldt ud.  

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  

Sundhedsplejerskerne under den kommunale sundhedstjeneste varetager kontakten til børnene og deres 
familier fra fødslen, og indtil de forlader folkeskolen. 

Som en del af den tidlige forebyggende indsats screener sundhedsplejerskerne børn og forældre på ud-
valgte udviklingstrin blandt andet ved EDPS- samt Gotlandsscreening af forældre, og ADBB screening af 
børnene 2- 10 måneder (en metode, der viser barnets helt tidlige tegn på tilknytnings- og relationelt betin-
gede psykiske vanskeligheder). Der anvendes Marte Meo til at styrke den tidlige relation mellem forældre 
og barn.   

Yderligere, som en del af den forebyggende sundhedspleje, tilbydes forældre til småbørn deltagelse i fa-
milieforberedelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne tilbyder sund-
hedssamtaler samt foretager funktionsundersøgelser af samtlige skoleelever. Derudover varetager sund-
hedsplejerskerne sundhedspædagogisk undervisning på udvalgte klassetrin samt forebyggende kampag-
ner fra Sundhedsstyrelsen omkring hygiejne, sex og rygning til skolerne, 10Solrød, produktionsskolen samt 
Solrød Gymnasium. Endvidere udfører sundhedsplejerskerne konsulentfunktion overfor samtlige daginsti-
tutioner samt dagplejen. Regnskabet viser et merforbrug på 19 t.kr.  
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Beskrivelse af området 

Området omfatter hovedsagligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige sundhedsudgifter, 
genoptræningsområdet samt forebyggelsesindsatsen.  

Kommunens tilbud omfatter: 

 Genoptræningscenter 

 Omsorgstandpleje  

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Hjemmesygepleje 

Årets resultat 

 
 

Regnskabet viser et forbrug på 106.660 t.kr. Hvilket er et mindreforbrug på 1.620 t.kr. i forhold til det kor-
rigerede budget på 108.280 t.kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på aktivitetsbe-
stemt medfinansiering og kommunal genoptræning på henholdsvis 618 t.kr. og 708 t.kr.  

Årets gang 

Aktiviteten på genoptræningsområdet har været støt stigende i 2017 i lighed med de forgangene år. Der 
blev derfor tilført demografimidler på 275 t.kr. for at imødekomme den stigende aktivitet.  

Der var et mindre fald i aktiviteten i december måned i forbindelse med implementeringen af sundheds-
platformen i Region Sjælland, men det forventes at aktiviteten vil være på vanligt niveau i begyndelsen af 
2018.  

Nedenstående graf viser udviklingen af aktiviteten inden for genoptræning siden kommunalreformen i 
2007, fordelt på henholdsvis Sundheds- og Serviceloven. 
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Udviklingen i samlet visiteret tid til genoptræning, 2011 - 2017 

 

Der ses en stigning i visiteret tid til genoptræning fra 5.724 timer i 2011 til 13.426 timer i 2017, svarende til 
en stigning på i alt 135 pct.  

Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i henhold til Sundheds- og Serviceloven, 2007 – 2017  

 

Overordnet viser figuren en stigning af henvisninger til almen genoptræning i genoptræningscenteret. Fra 
2015 til 2016 var der er affladning af kurven, men fra 2016 til 2017 ses en stigning fra 1.028 til 1.119 
genoptræningsplaner. Det tyder på, at tendensen med et stigende antal henvisninger fortsætter, da der i 
januar 2018 er henvist 114 borgere til genoptræningscenteret i forhold til 74 i januar 2016.  

Af søjlerne fremgår, at genoptræning efter sundhedslovens § 140 (antal: 803) også i 2017 udgør området 
med flest arbejdsopgaver (den blå farve i figuren). Borgeren henvises via en genoptræningsplan fra syge-
huset.  

Der er en generel tendens til, at indlæggelsestiden bliver stadigt kortere, hvilket betyder, at borgerne ikke 
er færdigt genoptrænet, når de bliver udskrevet, hvilket igen afspejler stigningen i antallet af henvisninger 
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til genoptræningsplaner. Stigningen kan desuden forklares med et fortsat øget fokus på borgernes behov 
og potentiale for genoptræning.  

Implementering af Sundhedsplatformen i regionen gav i december 2017 en forventelig nedgang i antallet 
af genoptræningsplaner, men nedgangen var mindre end forventet og henvisningerne er igen på niveau 
med tidligere måneder.  

Ud over en stigning i genoptræningsplaner, ses også en stigning af antal henvisninger til kræftrehabilitering 
(turkis farve i figuren) og hverdagsrehabilitering (grøn farve i figuren), som begge har været fokusområder 
i 2017.  

Figuren på næste side viser det samlede antal visiterede timer til genoptræning i perioden 2011 – 2017.  

Aktiviteten på sygeplejeområdet 

Der er fortsat fokus på Værdighedspolitikken, der skal sikre en værdig ældrepleje for kommunens ældre 
borgere. Værdighedsmidlerne, der er tildelt Solrød Kommune, giver mulighed for et øget fokus på hver-
dagsrehabilitering, sikrer bedre overgange fra sygehus til eget hjem, har fokus på ernæringsmæssig kor-
rekt kost for borgerne samt, hvordan borgerne får en værdig død. Mange af værdighedspolitikkens indsat-
ser er implementeret og i drift i 2017.   

På forebyggelse- og sundhedsfremmeområdet er implementeringen af Sundhedsstrategi 2015-18 godt i 
gang. I foråret 2017, blev der lavet en reorganisering af den tværgående Sundhedsgruppe, som har til 
formål at medvirke til den organisatoriske forankring af sundheds- og forebyggelsesindsatsen i kommunen 
og bidrage til udviklingen af området samt anbefale nye indsatser. Gruppen er kommet godt fra start, og 
det er en fortløbende proces at styrke den tværgående indsats på området. 

Mål for politikområde 12 (og politikområde 15 – Ældre og handicappede) 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Borgerrettet sundheds-
fremme og forebyggelse. 
Med udgangspunkt i rege-
ringens nationale mål for 
sundhed og Solrød Kommu-
nes sundhedsstrategi iværk-
sættes relevante forebyg-
gelses- og sundhedsfrem-
mende indsatser.  

Sundhedsstrategiens mål og ind-
satser for 2017 implementeres og 
projekter gennemføres som be-
skrevet i den årlige evaluering 

Målet er opfyldt. 
Der er udarbejdet en 2-årig handleplan for 
2017-18 for implementering af Sundhedsstra-
tegien. Indsatserne er blevet prioriteret ift. 
ressourceforbrug og deres forventede effekt. 
 
Der vil i efteråret 2018 blive udarbejdet en af-
sluttende samlet status og evaluering på 
Sundhedsstrategien 2015-2018 

Patientrettet sundheds-
fremme og forebyggelse. 
Implementering af Sund-
hedsaftale 2015 – 2018: 
"Fælles om bedre sundhed".  
  
Fokus på det nære sund-
hedsvæsen, hvor uhensigts-
mæssige indlæggelser og 
genindlæggelser forebyg-
ges, og hvor kronikere sik-
res gode rehabiliteringsfor-
løb. Der skal samtidig være 
fokus på den tilhørende 
økonomi i form at kommu-
nens medfinansieringsfor-
pligtigelse af sundhedsvæ-
senet, hvor mulige måder at 
forebygge udgifterne skal 
tages i anvendelse.  
 

I forbindelse med kommunens 
medfinansiering af sundhedsvæ-
senet skal der udarbejdes ledel-
sesinformation, der kan anvendes 
til en målretning af såvel rehabili-
terende som sygeplejefaglige initi-
ativer, der kan bidrage til at undgå 
uhensigtsmæssige indlæggelser. 
 
De igangsatte projekter omkring 
tidlig opsporing, dysfagi og urin-
vejsinfektioner fortsættes og der 
udarbejdes en samlet evaluering i 
2017. 
 
De nye statslige/regionale forløbs-
programmer inden for kronikerre-
habilitering implementeres.  
 
Udviklingen af Sundhedsaftalens 
sidestilling af borgere med psyki-
ske- og somatiske problemstillin-
ger i forhold til retten til en genop-
træningsplan følges nøje. Kompe-
tenceudvikling blandt terapeu-
terne implementeres ved behov.   

Målet er delvist opfyldt. 
 
Målet omhandlende udarbejdelse af ledelses-
information på medfinansiering er ikke nået i 
2017, hvorfor målet overføres til iværksæt-
telse i 2018. 
 
Der er primo 2017 etableret akutteam i Den 
kommunale Sygepleje. Alle sygeplejersker er 
oplært for derigennem at kunne leve op til 
Sundhedsstyrelsens kompetenceudviklings-
krav. 
Ligeledes er der etableret samarbejdsaftale 
med Køge Kommune og Region Sjælland om 
deltagelse i projektet ”Det mobile akutlabora-
torium” – et samarbejde, der har fungeret fra 
april 2017 til stor tilfredshed for alle involve-
rede parter. 
 
Der er implementeret TOBS (tidlig opsporing 
af begyndende sygdom), og der afholdes 
kvartalsvis undervisning af nye medarbej-
dere, ligesom øvrige medarbejdere tilbydes 
genopfriskning af procedure ved behov. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Der er kommet øget fokus på dysfagi (proble-
mer med at synke). Dette fokusområde fort-
sætter ind i 2018, for at sikre at de relevante 
borgere bliver henvist samt at personalet bli-
ver undervist i dysfagi.  
Der er udarbejdet indholds- og forløbsbeskri-
velse for kronikerrehabilitering og disse er im-
plementeret, så Solrød kommune lever op til 
forløbsprogrammerne.  
Udarbejdelse af forløbsbeskrivelse for kræft-
rehabilitering er påbegyndt og færdiggøres i 
første halvår af 2018, når kræftplan IV udgi-
ves.  
Da der ikke er henvist borgere fra regionen, 
har det ikke været muligt at opfylde dette 
punkt. 

Ny teknologi. 
Med henblik på at imødegå 
de kommende års udfordrin-
ger med flere ældre og 
færre hænder til at tage sig 
af borgerne, skal der ske en 
udvikling af nye innovative 
servicetilbud og teknologi-
ske løsninger, til gavn for 
såvel borgere som medar-
bejdere 

I rehabiliteringsafsnittet arbejdes 
med afprøvning af teknologiske 
løsninger, der kan bidrage til at 
borgerne i  
højere grad kan klare sig selv, når 
de skal tilbage til eget hjem. 
  
I Plejecentret implementeres bru-
gen af sensorer med fokus på 
hvordan sensorerne kan være 
med til at øge livskvaliteten for 
den enkelte borger. Med samme 
formål implementeres brugen af 
dialogbaserede skærme i demen-
senhederne.  
  
Implementering af nyt EOJ (elek-
tronisk omsorgs- og journalise-
ringssystem) system med samti-
dig overgang til Fælles sprog III, 
for at opfylde nationale krav til do-
kumentation til social- og sund-
hedsindsatser. 

Målet er opfyldt. 
Der er gennemført afprøvning af hæve-sæn-
ketoiletter og svingbare indstillelige vaske, 
der har medvirket til større selvstændighed 
for borgerne. I den nye fløj til Christians Have 
bliver disse moduler installeret i alle badevæ-
relser. 
 
Brugen af sensorer er fuldt implementeret, og 
alle medarbejdere er fortrolige med brugen. 
Det har medført, at der i et vist omfang fore-
bygges fald og samtidig har flere borgere fået 
en uforstyrret nattesøvn, når nattevagten kan 
følge borgerens bevægelser via sensorer. 
Skærmene har ikke udfyldt det behov, der 
var forventet, og samarbejdet med firmaet er 
ophævet. 
Undervisning af super- og seniorbrugere er 
gennemført, og udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale til øvrige medarbejderne er 
påbegyndt. 
Medarbejderne er endnu ikke undervist, da 
implementeringsdatoen er udskudt. 
Dette punkt videreføres til 2018. 
 
Der er udarbejdet indsatskataloger, der un-
derstøtter Fælles Sprog III.  
Undervisning af Fælles sprog III instruktører 
er afviklet i december måned. 
Den endelige implementering af nyt EOJ-sy-
stem er udsat til primo 2018, idet det valgte 
system på ”go-live”datoen i november 2017 
ikke var udviklet svarende til det forventede. 

Frivilligindsatsen. 
Understøtte borgernes mu-
ligheder for at tage ansvar 
for kommunens sociale ud-
fordringer, derfor skal der 
fokuseres på at understøtte 
den frivillige indsats.  
  

Der indgås et samarbejde med 
kommunens sundhedsfremmende 
medarbejder om mulighederne for 
inddragelse af frivillige på det 
sundhedsstrategiske område. 
Desuden samarbejdes der med 
ledere i kommunen i forhold til at 
identificere områder, hvor frivillige 
med fordel kan supplere medar-
bejdernes indsats. Der tages kon-
takt til relevante frivillige forenin-
ger og organisationer med henblik 
på at etablere nye relevante akti-

viteter.  

Målet er opfyldt. 
 
Der er igangsat et samarbejde med Diabe-
tesforeningen og Lungeforeningen og der er 
oprettet grupper ledet af frivillige. 
 
Der arbejdes fortsat på et arrangement for 
nye pensionister og efterlønnere. Arrange-
mentet måtte aflyses pga. få tilmeldte i 2017. 
Konceptet er evalueret, og der inviteres igen i 
marts 2018. 
 
Der er igangsat et samarbejde mellem frivil-
ligkoordinator og aktivitetsmedarbejderen på 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Christians Have, hvor der arbejdes med ud-
vikling af de frivilligdrevne aktiviteter og med 
rekruttering af frivillige til plejecenteret.  
 
Ift. det konkrete politiske mål om samarbejde 
med ledere er der kontakt til og opstart af 
samarbejde med Handicap og Psykiatri, Bibli-
oteket, Udbetalingsservice, Skole og Dagtil-
bud. 
 
Evaluering af den frivillige integrationsindsats 
er forelagt SU i februar 2018. 

Puljeprojekter. 
 
I forbindelse med seneste 3 
års finanslove, er der uddelt 
puljemidler til på forskellig 
vis at give et løft af Ældre-
området. Midlerne skal an-
vendes med størst mulig fo-
kus på forebyggelse og re-
habilitering af den enkelte 
ældre borger, der enten har 
svært ved eller begyndende 
svært ved at klare sig selv. 
Samtidig skal der være fo-
kus på, at Ældre- og sund-
hedsområdet inden for ram-
merne af de økonomiske og 
lovgivningsmæssige mulig-
heder agerer spørgende og 
lyttende overfor borgernes 
ønsker og behov. 

Ældrepuljen (2014-15): Der ude-
står opfølgning på et enkelt pro-
jekt vedr. Rehabiliterings-afsnittet. 
Projektet evalueres primo 2017, 
og der fremlægges en anbefaling 
for fremtiden. 
 
Klippekortspuljen (2015-16): Der 
udarbejdes en evaluering primo 
2017, og der fremlægges en an-
befaling for fremtiden. 
 
Værdighedspuljen (2016-): De be-
skrevne indsatser implementeres 
og justeres i løbet af 2017, der 
skal ske en halvårlig rapportering 
til udvalget.  
 
 

Målet er opfyldt. 
Projektet vedr. Rehabiliteringsafsnittet er 
evalueret og politisk behandlet primo 2017.  
 
Evaluering af klippekortordningen blev frem-
lagt for SU i april, og det blev besluttet at den 
fortsatte med enkelte ændringer i kvalitets-
standarden, med henblik på inddragelse af 
det rehabiliterende perspektiv. 
De beskrevne indsatser er implementeret, lø-
bende justeret, og der har været forelagt en 
afrapportering til SU, herunder en beslut-
ningstagen til fremtidige indsatser, der løber 
ind i 2018. 
 

Plejeboligkapacitet. 
 
Det stigende behov for pleje 
af de svageste ældre skal 
fremtidssikres ved at ud-
bygge Christians Have med 
40 tidssvarende plejeboliger 
og 24 rehabiliteringspladser. 
Samtidig ønsker Byrådet at 
skabe liv omkring boligerne 
ved at åbne udearealerne 
imod det omkringliggende 
boligbyggeri. 

Såvel ledere som medarbejdere 
deltager aktivt i forberedelserne til 
at skabe de bedst mulige fysiske 
rammer for det kommende større 
plejeboligbyggeri. 
  
Der afsøges muligheder for at 
etablere og skabe spændende og 
livfulde udearealer ved Christians 
Have 

Målet er opfyldt. 

 
En gruppe af medarbejdere, udvalgt ud fra 
faglighed og interesse, har deltaget helt fra 
starten af byggeprocessen ved at deltage i 
studiebesøg og i selve kravs sætningen til li-
citationen. Samme gruppe inddrages, når der 
skal foretages afgørelser der har betydning 
for den daglige drift.  
 
Relevante fagpersoner er i samarbejde med 
beboere og bruger-/pårørenderådene gået 
ind i arbejdet om at komme med ønsker og 
gode idéer til den havearkitekt, der står for at 
samle disse i en tegning. Blandt idéerne er 
lege og træningsområder, bålplads, vand-
kunst, frugttræer og buske samt højbede. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultatet og budgettet for 2017 detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer 
til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende 
indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Det bemærkes, at der ikke alle steder kan trækkes en direkte forbindelse til f.eks. en specifik service. 
F.eks. på funktionsområde 4.62.82 er det ikke udelukkende direkte aktiviteter inden for Kommunal Gen-
optræning. Se venligst den efterfølgende uddybning.  

Alle tabeller med budgettal er opbygget således, at mindreforbrug / merindtægt er positive tal og merfor-
brug / mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering  
(udenfor serviceramme) 

74.326 74.829 74.210 618 

4.62.82 Kommunal genoptræning 10.043 11.480 10.772 708 

4.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 3.026 3.026 3.125 -99 

4.62.85 Kommunal tandpleje 68 68 71 -3 

4.62.88 Sundhedsfremme & forebyggelse 1.420 848 438 410 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 942 1.327 1.021 306 

5.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 13.516 15.732 15.983 -252 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 929 1.007 1.007 0 

6.45.51 Sekretariat 136 55 32 22 

I alt (1.000 kr.) 104.406 108.370 106.660 1.710 

Som det indledningsvist blev nævnt, er der i alt et samlet forbrug på politikområde 12 på 106.660 t.kr., 
hvilket er 1.710 t.kr. under det samlede korrigerede budget på 108.370 t.kr. og 2.254 t.kr. over samlede 
oprindelige budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes især et mindreforbrug på aktivi-
tetsbestemt medfinansiering og kommunal genoptræning på henholdsvis 618 og 708 t.kr.  

Bemærkninger til regnskabet 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Regnskabet 
viser, at der samlet set er et mindre forbrug på 618 t.kr. 

Når man ser på de enkelte områder udviser ambulant somatik et samlet merforbrug på 1.314 t.kr., som 
opvejes af de øvrige områder, der samlet set ligger 1.932 t.kr. under korrigeret budget. Herved 
fremkommer et samlet mindreforbrug på 618 t.kr. Tabellen på næste side viser budgettal og samlet 
afregning i 2017 for hvert af de 6 områder under aktivitetsbestemt medfinansiering.  

Ved budgetopfølgning 30.09.2017 blev budgettet opskrevet med 500 t.kr., da det på daværende tidpunkt 
var tydeligt, at der var højere forbrug på ambulant somatik. Aktiviteten på sygehusene blev imidlertid 
mindre sidst på året grundet implementering af Sundhedsplatformen, hvorfor det samlede resultat på 
medfinancieringen stort set landede på det oprindelige budget 2017. 
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Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab 

2017 
Rest fra 

2016 
I alt  

afregnet 
Afvigelse 

Stationær somatik 33.720 33.720 33.247 272 33.519 202 

Ambulant somatik 28.103 28.603 29.589 328 29.917 -1.314 

Stationær psykiatri 772 772 521 4 521 251 

Ambulant psykiatri 1.830 1.833 1.362 633 1.366 467 

Praksissektoren (sygesikring) 9.075 9.075 8.250 5 8.883 192 

Genoptræning under indlæggelse 826 826   272 5 821 

I alt (1.000 kr.) 74.326 74.829 72.968 1.242 74.210 618 

4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter 
Sundhedsloven og træning efter Serviceloven. Tabellen nedenfor viser en samlet opgørelse af posterne i 
2017. 
 

  
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.851 8.668 8.370 298 

B Visitation og Koordination 653 652 616 36 

C Økonomiafdelingen 275 0 0 0 

D Personaleafdelingen 754 771 784 -13 

E Teknik og Miljø 511 1.389 1.002 386 

 I alt (1.000 kr.) 10.043 11.480 10.772 708 

Under Visitation og Koordination ligger betalinger til og fra andre kommuner vedrørende genoptræning og 
vedligeholdelsestræning, samt andre sundhedsudgifter relateret til dette område.  

Under Økonomiafdelingen ligger demografimidler. Under Personaleafdelingen ligger lederløn og 
arbejdsskadeforsikring. Under Teknik- og Miljø ligger udgifter til drift af ejendomme. 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 708 t.kr. Det oprindelige budget var på 10.043 t.kr. og det 
korrigerede budget var på 11.480 t.kr. Budgettet er således blevet korriget med 1.437 t.kr. Heraf er 1.224 
t.kr. omplaceringer, mens 212 t.kr. netto er tillægsbevillinger. Medregnet i tillægsbevillinger er en 
omplacering af demografimidler fra Økonomiafdelingen til Genoptræning, forebyggelse og aktivitet på 275 
t.kr. 

Mindre forbruget på 298 t.kr. på genoptræningsområdet skyldes primært barselsvikariater samt ansættelse 
af nye medarbejdere, som har afholdt ferie uden løn. Derudover har der i korte perioder været vakante 
stillinger.  

Mindreforbrug under Teknik og Miljø skyldes, at de planlagte arbejder til ventilation og nyt tag er blevet 
billigere end forventet.  

4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 

På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ridefysioterapeut i 
praksissektoren. Regnskabet viser et merforbrug på 99 t.kr.  

4.62.85 Kommunal tandpleje 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige 
tandplejetilbud. Regnskabet viser et merforbrug på 3 t.kr.  
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4.62.88 Sundhedsfremme, forebyggelse og projekter 

Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens 
Sundhedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af 
forskellig art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i 
forhold til det korrigerede budget på 410 t.kr. 

Størstedelen af mindreforbruget kan henføres til implementering af Sundhedsstrategien 2015-18. Imple-
menteringen af indsatserne i strategien kører generelt godt, men opstarten af enkelte tiltag er blevet ud-
skudt grundet et behov for en nærmere afdækning af, hvordan indsatsen kan tilrettelægges effektivt, da 
der mangler viden på området. Det gælder eksempelvis ”tilbud om hjælp til livsstilsændring til voksne bor-
gere med overvægt”. Der har desuden været mindre forbrug på rygestopaktiviteter, hvilket primært skyldes 
svingende efterspørgsel.  

I 2018 udarbejdes en ny sundhedspolitik med tilhørende relevante indsatser, og det er derfor forventnin-
gen, at budgettet i 2018 og fremover vil være passende.   

4.62.90 Andre sundhedsudgifter 

På området registreres bl.a. sengedagstakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og 
hospiceophold. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 306 t.kr., 
der dækker over et mindreforbrug på 89 t.kr. til taxakørsel og anden befordringsgodtgørelse til borgerne 
samt et mindreforbrug på 217 t.kr., der skyldes positive nettoindtægter fra Staten.  

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

Området omfatter udgifter og indtægter primært vedrørende hjemmesygepleje. Evt. uddyb beskrivelse af 
området (fx akut-team m.v.).  
 

 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Hjemmesygepleje 12.475 15.716 15.983 -267 

Puljemidler til akut-team 336 0 0 0 

Økonomiafdelingen (demografimidler) 690 0 0 0 

Personaleafdelingen (arbejdsskadeforsikring) 15 15 0 15 

I alt (1.000 kr.) 13.516 15.732 15.983 -252 

Årets regnskab viser et samlet merforbrug på 252 t.kr. i forhold til det korrigerede budget på 15.732 t.kr. 

Merforbruget skyldes primært flere leverede sygeplejeydelser blandt kommunens borgere. Dette skyldes 
både den stigende ældrebefolkning i Solrød Kommune og den ændrede udskrivningspraksis fra 
sygehusene, der medfører længerevarende og mere komplekse forløb hos de hjemsendte borgere. En 
merudgift her relaterer sig derfor delvist til en mindreudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering – se 
funktion 4.81. 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om 
forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 75 år og derover, som ikke modtager personlig eller 
praktisk hjælp.  

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Området omfatter udgifter til det Lægelige- Sociale Kontaktudvalg (KLU) herunder en praksiskonsulent.  

Samlet er der et mindreforbrug på 22 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært kan henføres til 
området for det Lægelige- Sociale Kontaktudvalg (KLU). Årsagen til mindreforbruget skyldes en lav 
aktivitet i udvalget. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter ydelser efter en række love inden for det sociale område. Borgerne modtager råd 
og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: 

 Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og pensionister 

 Førtidspension 

 Personlige tillæg 

 Boligstøtte 

 Begravelseshjælp 

 Befordringsgodtgørelse 

 Boligformidling af husvilde 

Årets resultat   

 

Regnskabet viser et nettoresultat på 65.205 t.kr. Det svarer til et merforbrug på 269 t.kr. i forhold til det 
korrigerede budget på 64.936 t.kr.  

Merforbruget er sammensat af dels et mindreforbrug på serviceudgifterne på 299 t.kr. og et merforbrug på 
overførselsudgifterne på 568 t.kr. 

Mindreforbruget på serviceudgifterne skyldes primært diverse planlagte forbedringer på flygtningeboliger, 
som bl.a. på grund af travlhed i byggebranchen og heraf følgende mangel på håndværkere er blevet udsat 
til 2018. Hertil kommer at det lavere antal modtagne flygtninge har reduceret kommunens udgifter til sund-
hedstjek og sundhedsydelser. 

Merforbruget på overførselsudgifterne skyldes primært førtidspensionsområdet, hvor kommunen havde 
budgetteret med en mindre medfinansiering end realiseret i regnskabet 

  

63.911 64.936 65.205
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1
0

0
0

 k
r

Udgifter 2017

Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forbrug 2017



ÅRSBERETNING 2017 13. Sociale ydelser og pension 

 

122 

Årets gang 

2017 har været kendetegnet af reformpause. Efter flere større reformer på beskæftigelsesområdet de fo-
regående år, har der ikke været større reformer i 2017.  

Aktivitetstal 

Boligstøtte   

Antal pr. 1. januar 2013 2014 2015 2016 2017 

Boligydelse 664 670 684 670 682 

Boligsikring 447 423 449 503 459 

Antal førtidspensionister 

 

Mål 

Der udarbejdes ikke overordnede politiske mål på området. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1A og tabel 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budgetter detaljeret. Detaljeringsniveauet er 
Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende 
indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter.  

Alle tabeller med budgettal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merfor-
brug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.25.11 Beboelse 2.322 2.214 1.616 598 

0.25.13 Andre faste ejendomme  198 136 62 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 52 51 261 -210 

5.72.99 Øvrige sociale formål 599 498 436 61 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 621 615 258 356 

6.45.53 Jobcentre 1.329 1.314 1.856 -541 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet   28 -28 

I alt (1.000 kr.) 4.922 4.890 4.591 299 

Bemærkninger til regnskabet - Serviceudgifter 

0.25.11 Beboelse  

Området omfatter en række boliger til flere sociale formål, bl.a. til midlertidig indkvartering af flygtninge, 
akut boligløse, værested for socialudsatte, udslusningsbolig for unge og lejede pensionistboliger. 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 598 t.kr. Dette skyldes diverse planlagte forbedringer på flygtnin-
geboliger. Pga. travlhed i byggebranchen var der mangel på håndværkere til at udføre de planlagte for-
bedringer. Derfor måtte disse udskydes til 2018, mindre forbruget for 2017 overføres til budget 2018.   

0.25.13 Andre faste ejendomme  

Udgifterne vedrører 3 adresser: Hyldevej 12, Lindevej 15 og Fasanvej 16.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 62 t.kr. Dette skyldes forkert anlagt budget for decentrale rengø-
ringsydelser. Dette er korrigeret i 2018. 

0.25.18 Driftssikring af boliger 

Kommunen er forpligtet til at betale boligselskabets tab i forbindelse med manglende husleje eller istand-
sættelse af lejlighed, når der er tale om borgere som har fået anvist en bolig af kommunen. Kommunen 
har ret til anvisning af 25 pct. af ledige boliger.  Endvidere dække udgifter ved lejetab og garanti ved 
fraflytning af flygtninge, jfr. lov om integration af udlændinge i Danmark.  

Regnskabet viser et merforbrug på 210 t.kr., hvilket primært skyldes at det gradvist er svære at matche 
borgere med boliger de har råd til pga. faldende sociale ydelser mv.  
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5.72.99 Frivilligt Socialt arbejde og øvrige sociale formål  

Området omfatter 3 hovedområder: 

Udgifter til tinglysning i forbindelse med at kommunen låner pensionerede borgere til ejendomsskat mod 
pant i deres ejendom  

Udgifter og indtægter i forbindelse med at kommunen er forpligtiget til at finde husly til borgere der af 
forskellige årsager er husvilde. Social service visiterer til boligerne, mens ejendommene drives af kommu-
nens ejedomscenter. Borgeren betaler en omkostningsbestemt leje i boligerne, hvorfor udgifter og indtæg-
ter balancerer. 

Støtte til frivilligt socialt arbejde. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger    

Området dækker primært udgifter til sundhedstjek og lægeerklæringer vedrørende flygtninge, samt flytte-
udgifter og mindre administrative udgifter vedrørende modtagelsen af flygtninge mv.  

Der er mindreforbrug på området, på grund af færre flygtninge, men også grundet at kommunens flygtninge 
og indvandre generelt har haft mindre behov for sundhedsydelser ved ankomst end tidligere. 

6.45.53 Jobcentre 

Området dækker lægeerklæringer vedrørende forskellige ledighedsgrupper. Eksempelvis kontanthjælps-
modtagere, sygedagpengemodtagere mv.  

I de senere år er der kommet øget fokus på de rehabiliterende indsatser. Eksempelvis i forbindelse med 
førtidspensionsreformen og sygedagpengereformen. Det har betydet øgede udgifter til indhentelse af læ-
geerklæringer, sundhedstjek mv., i forbindelse med at de rigtige afgørelser har skulle træffes omkring 
borgernes planer og indsatser. Derfor er der merforbrug på området, hvilket delvist dækkes af eksempelvis 
mindreforbrug til sundhedstjek af flygtninge. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 

Udgifterne vedrører tandlægekonsulentydelser i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser til tandlæge-
hjælp der overstiger 10.000 kr. 
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Bemærkninger til regnskabet – Overførselsudgifter 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 3.381 8.743 9.122 -379 

5.48.67 Personlige tillæg mv. 1.352 1.296 1.276 21 

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 40.885 37.295 37.754 -458 

5.57.72 Sociale formål 1.078 878 626 252 

5.57.76 Boligydelse til pensionister –  
kommunal medfinansiering 

6.961 7.178 7.329 -152 

5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 5.331 4.656 4.508 148 

I alt (1.000 kr.) 58.988 60.046 60.614 -568 

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 

Kommunens eksisterende modtagere af førtidspension og borgere visiteret til fleksjob (fleksjob og ledig-
hedsydelse) blev friholdt af refusionsomlægningen. Det er således alene alle ny tilkendelser af førtidspen-
sion og fleksjob – herunder eventuelle perioder med ledighedsydelse – der efter 1. juli 2014 omfattes af 
den nye refusionsmodel. Tilkendelser af førtidspension og fleksjob forud for 1. juli 2014 vil være omfattet 
af de hidtidige refusionsregler. 

På grund af refusionstrappen finansierer kommunerne gradvist en større andel af førtidspensionen jo læn-
gere tid borgeren har været i offentlig forsørgelse. Kommunen har således finansieret en større andel af 
førtidspensionerne end forventet, da forventningen har bygget på en prognose med en forventet lavere 
medfinansieringsandel. 

Regnskabet viser et merforbrug på 379 t.kr. 

5.48.67 Personlige tillæg  

Personligt tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske 
forhold. De personlige tillæg kan opdeles i 2 kategorier; 

Helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil den offent-
lige sygesikring giver tilskud. 

Størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, indgår i vurderingen. 

Udvidet helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil 
den offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Bevilges efter en konkret individuel vurdering i forhold til nød-
vendigste, forsvarligste og billigste løsning – sammenholdt med de af kommunen indgåede prisaftaler for 
briller og tandproteser. 

Størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, indgår i vurderingen. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 21 t.kr. 

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014  

Udgifterne vedrører samtlige førtidspensioner, som er tilkendt i perioden før 1. juli 2014, uanset hvilken af 
de 3. tidligere ordninger der var gældende på tilkendelsestidspunktet. Alle disse tilkendelser kører videre 
på de hidtidige refusionsvilkår.  

Der er et merforbrug på området, som blandt andet skyldes at det har været svært af forudsige de mel-
lemkommunale refusioner. Det skyldes at reglerne for hvornår en kommune skal betale eller ikke betale 
mellemkommunal refusion er meget omfattende, hvorfor der er i perioder med fokus på disse ofte sker 
store forskydninger i betalingsstrømmende. Administrationen i Solrød har løbende i de senere år haft fokus 
på området, men på grund af kommunens størrelse kan enkelte forskydninger betyde budgetoverskridel-
ser. 
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Regnskabet viser et merforbrug på 458 t.kr. 

5.57.72 Sociale formål  

Området vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt udgifterne til dæk-
ning af merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.  

Mindreforbruget på området skyldes blandt andet at administrationen havde forventet flere ansøgninger 
om enkeltudgifter til tandpleje mv, fra økonomisk vanskeligt stillede familier på grund af kontanthjælpsre-
formen mv. Derudover er der indhentet mere refusion end forventet.  

Regnskabet viser et mindreforbrug på 252 t.kr. 

5.57.76 Boligydelser til pensionister  

Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger og beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales 
for boligen, samt størrelsen af boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales ved siden af lejen, 
såsom varme- eller antennebidrag. Det samme gælder i andelsboliger – dog undtaget af udgiften til fæl-
lesudgifter, som medtages i beregningen. 

Regnskabet viser et merforbrug på 152 t.kr. 

5.57.77 Boligsikring     

Boligsikring udbetales til lejere af boliger, der ikke er folkepensionister. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 148 t.kr. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter ydelser efter en række love inden for det sociale område. Borgerne modtager bo-
tilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: 

 Dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap 

 Misbrug (alkohol, stoffer m.v.) 

 Hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede  

 Støttekontaktpersonordning til socialt udsatte og psykisk syge m.v. 

 Kompenserende specialundervisning 

 Særligt tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov 

Årets resultat 

 

Politikområdet viser et samlet merforbrug på 1.247 t.kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget, og et 
merforbrug på 3.834 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger og 
omplaceringer for 2.587 t.kr. 

Merforbruget på 1.247 t.kr. skyldes hovedsageligt tilgang af borgere i 2017 med behov for ekstra stor 
indsats, grundet omfattende funktionsnedsættelser. 

Nye borgere med behov for specialiserede tilbud er delvis ukendte, eller det er ukendt hvilke ressourcer 
eventuelle tilbud kræver.  Dog er administrationen på det specialiserede voksenområde bekendt med de 
borgere, der overdrages fra kommunens Børn og Unge Rådgivning ved 18 års alderen eller ved efter-
værn (18-22 år).  

Årets gang 

2017 har på det sociale område været præget af forberedelse til 2018.  

 Startende i 2018 og primo 2019 vil Solrød Kommune få mange nye almennyttige boliger og der-
med en mulighed for at tilbyde borgere at flytte fra støttetilbud i andre kommuner og hjem til Solrød.  

 Herudover forberedelse til de særlige pladser i tilbud drevet af Regionen til patienter med svær 
psykisk sygdom, eventuelle misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd. 
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Året har været præget af nye og mere komplekse sager, som sammen med stigende behov for misbrugs-
behandling har betydet øgede udgifter. I 2015 var der 43 borgere i midlertidige botilbud til en pris af lidt 
over 16 mio. kr. I 2017 var 39 borgere i midlertidig botilbud til en pris af 26 mio. kr.     

Status og flowet vil følges tæt og er forelagt politisk niveau både i maj og november, ligesom analyse af 
de voksende udgifter til misbrugsbehandling er forelagt politisk niveau i juni.  

Aktivitetstal 

Nedenstående tabeller viser udviklingen og fordelingen i antallet af borgere i private tilbud og tilbud i andre 
kommuner på de enkelte foranstaltninger hhv. i 2013-2017, og i 2017. 
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Antal personer i foranstaltning 2015 2016 2017 

Specialundervisningstilbud/køb af pladser 1 1 1 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede /  
hjemmevejlederordning 

30 30 46 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede /  
hjemmevejlederordning for borgere bosat i andre kommuner 

32 35 25 

Hjemmevejleder/bofællesskab (Hjerter 9 og Spar 7) 16 16 16 

Hjemmevejleder/midlertidig ophold (Lindevej) 5 7 8 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer/forsorgshjem 9 5 7 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer/kvindekrisecenter 7 3 1 

Botilbud til længerevarende ophold 38 34 34 

Botilbud til midlertidige ophold 44 39 39 

Beskyttet beskæftigelse 21 22 19 

Aktivitets- og samværstilbud 46 43 42 

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 44 41 37 

Ovenstående tabel er en opsummering af områdets tilbud, samt antal borgere der har modtaget disse i 
de seneste 3 år. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Der arbejdes helhedsorien-
teret med borgere med fy-
sisk og/eller psykisk funkti-
onsnedsættelse.  
Der er fokus på udvikling af 
borgeren, med størst mulig 
grad af selvhjulpenhed som 
overordnet mål. 

Kvalitetsudvikling af langsigtede hand-
leplaner og tilbud gennem: 
Systematisk brug af ressourceforløb ift. 
Tværfaglig involvering og indsats. 
Fokus på indskrivninger og udskrivnin-
ger i bo-, støtte- og dagtilbud. 
Fælles metodisk kompetenceudvikling i 
egne tilbud.  

Målet er delvist opfyldt.  
 
Processen er iværksat og fortsætter i 
2018.  

Fokus på bredt uddannel-
sesperspektiv for unge med 
særlige behov.  

Både handleplaner og tilbud skal sikre 
et uddannelsesfokus ift. brug af mere 
målrettede og relevante erhvervsret-
tede ungdomsuddannelser eller revali-
deringsforløb. 

Målet er stort set opfyldt. 
 
I 2017 har der været fokus på at under-
støtte unge med særlige behov ift. ud-
dannelse.  
Dette er sket gennem:  
En understøttelse af de unges boligfor-
hold gennem Hyldevej og Egeparken 
har gjort, at de unge har kunne fasthol-
des i uddannelse. 
Øget brug af revalideringsordningen 
Målrettet brug af EGU ud fra en faglig 
vurdering af, hvor der er bedst beskæf-
tigelsesmuligheder efter endt uddan-
nelse. 
Fokus på brugen af virksomhedsvendt 
aktivering  
I 2018 arbejdes der videre med at øge 
brugen af virksomhedsvendt aktivering 
for unge med særlige behov, da dette 
mål ikke blev indfriet i 2017.   
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Egen bolig udgangspunkt 
for det gode liv.  
 

Både handleplaner og tilbud skal, hvor 
muligt, sikre en udvikling og fremdrift for 
borgeren, hvor muligheden for at klare 
sig i egen bolig er målet. Dette skal ske 
i tæt samarbejde med borgeren og net-
værk. 
 

Målet er delvist opfyldt. 
 
Processen er iværksat og pågår fortsat 
ift. de almennyttige boliger, som står 
klar i 2018/19. 
  

Fokus på det gode tværsek-
torielle forløb for borgere 
med sindslidelser.  
 

Konkret er der fokus på det gode tvær-
sektorielle forløb gennem: 
 
Forbedret koordinering mellem distrikts-
psykiatrien og Fjorden samt Solrød 
Kommune. 
Kommunal deltagelse for at forhindre 
udeblivelser fra behandlingspsykiatrien 
og dermed afslutninger af behandlings-
forløb.  
 

Målet er opfyldt.  
 
Der er modtaget 10 henvendelser vedr. 
udskrivning fra psykiatriske afdelinger i 
2017. 
Der er sket en stigning fra 108 sags-
sparringer i Job- og Socialcenteret med 
kommunens psykiatriske sygeplejerske 
i 2016 til 381 sagssparringer i 2017.  
 

Fokus på indsatsen over for 
borgere med erhvervet hjer-
neskade og med komplekse 
behov.  
 

Gennem brug af tværfagligt hjerneska-
deteam sikres:  
 
Tidligt koordinerede indsatser med hen-
blik på at minimere borgerens behov for 
offentlig hjælp. 
En tværfaglig opfølgning i den intensive 
rehabiliterende fase på indsatser og til-
bud ift. progression og effekt.  

Målet er opfyldt.  
 
Der har været opkvalificering af medar-
bejdere ift. nye metoder på hjerneska-
deområdet. Specialviden på området 
for udvalgte medarbejdere har styrket 
den tidlige indsats og ført til hurtigere 
afklaringer i sagerne. 
 
Job- og Socialcenteret har indgået et 
samarbejde med en ny leverandør, som 
skal sikre, at rådgiver og udfører af 
funktionen bliver adskilt mhp. at sikre, 
at der er overensstemmelse mellem 
progression og effekt ift. til de indsatser, 
der bliver iværksat for borgeren.  
 

Fokus på økonomi- og akti-
vitetsudvikling og -begræns-
ning på det specialiserede 
socialområde.  
 

Der sikres fortsat gennemsigtighed i ak-
tivitet og økonomisk udvikling. 
Der er fokus på at optimere den kom-
munale indsats og tilbud med henblik 
på at minimere behovet for offentlig 
hjælp: 
Gennem ovenstående konkrete mål. 
Gennem fortsat fokus på udvikling og 
brugen af mindre udgiftskrævende til-
bud.  
Gennem analyse af målgruppen 17-25 
årige inden for det specialiserede soci-
alområde, med henblik på at afklare 
mulighederne for tidlig indsats og fore-
byggelse.  
 

Målet er delvist opfyldt.  
 
Evaluering og justering af et samar-
bejde med Børn og Unge Rådgivningen 
er henlagt til implementering af ny un-
gereform i 2019. Det forberedende ar-
bejde med afdækning, analyser og for-
slag til evt. ny organisering pågår i for-
året 2018 med politisk beslutning inden 
sommer og implementering i 2019.  
 
Halvårsstatistik, Kora-analyse og øko-
nomisk analyse i ramme-aftaleregi er 
foretaget. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1A og 1B nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til 
Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende 
indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden un-
derbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforud-
sætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.309 2.657 2.665 -8 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.981 2.323 2.974 -651 

4.62.85 Kommunal tandpleje 42 22 26 -5 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.054 -2.054 -3.327 -1.273 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.243 14.726 15.558 -831 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 

88 334 788 -455 

5.38.44 Alkoholbehandling  1.954 2.542 2.515 27 

5.38.45 Behandling af stofmisbruger 2.457 3.118 3.112 6 

5.38.50 Botilbud til længerevarende 30.028 26.062 25.582 480 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 19.573 24.335 26.135 -1.801 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.660 1.656 766 890 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse  2.952 2.250 1.996 254 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 8.849 9.425 9.573 -148 

I alt (1.000 kr.) 84.081 87.395 88.365 -970 

Tabel 1B: Nettobudget - Overførselsudgifter 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.841 6.113 6.390 -277 

I alt (1.000 kr.) 6.841 6.113 6.390 -277 

Bemærkninger til regnskabet - Serviceudgifter 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller 
psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale 
driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. 

Objektiv finansiering af institutioner 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. Udgif-
terne fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne 
med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning.  
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Budgettet dækker finansiering af specialrådgivning på 6 lands- og landsdelsdækkende specialundervis-
ningstilbud, samt en sikret institution for voksne (Kofoedsminde). Kommunernes udgift beregnes ud fra en 
demografinøgle. 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til køb af enkeltpladser til eksempelvis træning af førerhunde til blinde og svag-
synede og varmtvandsbassintræning for voksne. 

Kompenserende specialundervisningstilbud (køb af pladser) 

Antal borgere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Specialundervisningstilbud 1 1 1 1 1 1 

Abonnementsbetaling 

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som 
leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informati-
ons- og kommunikationstekniske hjælpemidler.  

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og kommunerne Greve, Køge, Lejre, 
Stevns og Solrød, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. 

Regnskabet viser et merforbrug på 8 t.kr. 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov, så disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens 
ophør.   

Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 

Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, husholdnings- håndarbejder- 
og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, værkste-
der og andre institutioner. 

Regnskabet viser et merforbrug på 651 t.kr. Merforbruget skyldes dyrere STU forløb end tidligere, grun-
det tilgang af borgere med omfattende funktionsnedsættelser.  

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), lov nr. 564 

 2014 2015 2016 2017 

Antal borgere 5 10 7 8 

Årsværk 5 7 6 6 

Kilde: Job- og Socialcenteret 

På politikområde 14 afholdes kun udgifter til borgere, der er tilkendt førtidspension. På politikområde 6 
afholdes udgifter til STU til borgere, der modtager andre typer af offentlige ydelser som f.eks. ressource-
forløb eller uddannelseshjælp. Se aktivitetstal nederst i politikområde 14.  

4.62.85 Kommunal tandpleje 

Budgettet omfatter udgifter til regional specialtandpleje til voksne med nedsat funktionsevne.  

I regnskab 2017 er afholdt udgifter til 5 personer, for i alt 26 t.kr. med et merforbrug på 5 t.kr.  
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5.22.07 Central refusionsordning 

Regnskabet dækker indtægter fra staten i sager på voksenområdet, hvor udgifter overstiger en fastsat 
grænse, hvorefter der ydes statsrefusion. 

Staten yder statsrefusion for personer under 67 år (ej børn og efterværn) således i 2017:  

25 pct. af enkeltsagsudgifter mellem 1.030.000 kr. - 1.929.999 kr. 

50 pct. af enkeltsagsudgifter over 1.930.000 kr. 

 Antal sager Beløb (1.000 kr.) 

 Regnskab Budget Regnskab 

5.32.33 Forebyggende foranstaltninger 6 -701 -221 

5.38.45 Behandling af stofmisbrug 0 0 0 

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 15 -1.353 -1.027 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold  8 0 -2.079 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0 0 0 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 

I alt  -2.054 -3.327 

Regnskabet viser dermed en merindtægt på 1.273 t.kr. 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede  

Området dækker udgifter til borgere, som har behov for støtte og vejledning til almindelig daglig livsførelse. 
Det kan både være borgere bosiddende i Solrød Kommune og borgere, som har ophold i andre kommuner. 

§ 85 hjemmevejlederordningen og § 99 Støtte- og kontaktpersonordningen (kontoområde 5.53) er organi-
seret i et korps i regi af Social- og Handicappsykiatrien i Solrød Kommune. Økonomien styres derfor som 
én enhed, og regnskabet for 2017 viser samlet set et mindreforbrug på de to områder på 59 t.kr. 

Udover at tilbyde støtte og vejledning til borgere i eget hjem, har Solrød Kommune etableret en række 
bofællesskaber, hvor borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller psykisk sårbare unge 
kan bo eller opholde sig i nogle rammer, der sikrer tryghed og omsorg. 

Bofællesskab Hjerter 9 

Her er målgruppen udviklingshæmmede borgere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for 
støtte og vejledning til daglige fornødenheder. Bofællesskabet er etableret i 9 stk. 2-værelses lejligheder. 

Blokfællesskabet Spar 7  

Tilbuddet er for unge mennesker med funktionsnedsættelse i alderen 18-26 år, der ønsker at blive afklaret 
og tage stilling til eget fremtidigt liv.  

Blokfællesskabet er et midlertidigt opholdssted og er en del af Solrød støttecenter. Det er beliggende i et 
nyetableret boligområde, Trylleskoven, tæt ved Solrød Strand centrum og består af 7 stk. 2-værelses lej-
ligheder og et fællesrum.   

Lindevej 

Lindevej er et tilbud til 8 socialt og psykisk sårbare unge mellem 18 og 25 år, som i en kortere periode har 
brug for hjælp til at kunne gennemføre uddannelse, fastholde et job og bo i egen bolig.  Lindevej er opdelt 
i 3 enheder med henholdsvis 3, 3 og 2 værelser, fælles stue, køkken og bad. 

Lindevej er ikke døgnbemandet, men har dagligt 2 fasttilknyttede vejledere i huset. 

Bofællesskabet Egeparken 

Egeparken er et fleksibelt tilbud med variabel målgruppe. Målgruppe- og visitationskriterier kan ændres 
efter behov. Støtten i bofællesskabet sigter mod at gøre den unge selvhjulpen i en grad, så vedkommende 
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efter en kortere periode, er klar til at flytte i egen bolig. Bofællesskabet har plads til 3 unge i alderen 18 – 
40 år og er indrettet i en lejlighed med 3 værelser, fælles køkken og bad. 

Bofællesskabet Hyldevej 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte oprettelsen af et nyt bofællesskab for socialt og psykisk 
sårbare unge på Hyldevej i 2017. Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er 
i gang med en uddannelse eller har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. 
Der er plads til 4 unge. 

§85 støtte til Solrød borgere bosat i anden kommune 

Regnskabet viser et merforbrug på 142 t.kr. Merforbruget skyldes tilgangen af en borger med et ekstra 
stort behov for støtte. 

Borgere i tilbud 2013 2014 2015 2016 2017 

Udviklingshæmmede      

Borgere i eget hjem (eks. bofællesskaber) 30 27 27 27 29 

Bofællesskabet Hjerter 9 9 9 9 9 9 

Bofællesskaber Spar 7 7 7 7 7 7 

Sindslidende      

Borgere i eget hjem (eks. bofællesskaber) 62 52 48 50 50 

Lindevej 0 4 5 7 8 

§85 støtte købt i andre kommuner      

Solrød borgere i andre kommuner 23 30 32 35 25 

Kilde: Job- og Socialcenteret 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 

Budgettet dækker udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer, f.eks. forsorgshjem til 
borgere uden bopæl og kvindekrisecentre. 

Regnskabet viser et merforbrug på 455 t.kr. Området er vanskeligt at forudsige både i relation til antal 
borgere og opholdenes længde. Udgiften refunderes med 50 pct. statsrefusion. Borgerne kan henvende 
sig uden visitation.  

Forsorgshjem 

Udgiften dækker ophold på forsorgshjem for borgere uden bopæl.  

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, 
trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget 
af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. 

Budgettet dækker ophold på kvindekrisecenter, samt psykologhjælp til børn, der har været med deres 
moder på kvindekrisecenter. 

Antal borgere 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Forsorgshjem 3 3 6 9 5 7 

Kvindekrisecentre 5 2 7 7 3 1 

Kilde: Job- og Socialcenteret 
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5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 

Budgettet dækker udgifter til ambulant behandling samt dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter 
sundhedsloven, dog ikke alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Behandlingen skal iværk-
sættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i be-
handling. 

Solrød Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som et indsatsområde, hvor man inkluderer 
både stof- og alkoholmisbrug, samt eventuelle andre former for misbrug. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 27 t.kr.  

5.38.45 Behandling af stofmisbruger 

Budgettet dækker udgifter til behandling af stofmisbrugere over 18 år. Udgifterne til behandling af stofmis-
brugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt 
ophold, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 

Der skal udelukkende medtages udgifter og indtægter forbundet med behandling af de unge, som er om-
fattet af den såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 6 t.kr.  

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, 
som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende 
hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket 
disse behov på anden vis. 

Udgifterne er opdelt i botilbud for særlige sociale problemer, nedsat funktionsevne og sindslindende. 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 480 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at en borger medio 2017 er flyttet 
fra længerevarende botilbud til ældrebolig i Solrød. 

Længerevarende botilbud – antal borgere 

Tilbudstyper 2013 2014 2015 2016 2017 

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne 19 19 19 17 17 

Botilbud for sindslidende 6 7 8 7 6 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 11 11 11 10 11 

I alt 36 37 38 34 34 

Kilde: Job- og Socialcenteret 

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 

Området omfatter udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service. 

Regnskabet viser et merforbrug på 1.801 t.kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en tillægsydelse til en 
borger med et stort behov for støtte, der medførte ekstra stor indsats til en udgift på 1.000 t.kr., samt tilgang 
af to borgere med omfattende funktionsnedsættelser. 

Midlertidig botilbud – antal borgere 

Tilbudstyper 2013 2014 2015 2016 2017 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 7 6 8 6 7 

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne 13 16 20 15 17 

Botilbud for sindslidende 17 18 16 18 15 

I alt  37 40 44 39 39 

Kilde: Job- og Socialcenteret 
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5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger  

Budgettet dækker udgifter til ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne 
og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde. 

§ 85 hjemmevejlederordningen (kontoområde 5.33) og § 99 Støtte- og kontaktpersonordningen er organi-
seret i et korps i regi af Social- og Handicappsykiatrien i Solrød Kommune. Økonomien styres derfor som 
én enhed, og regnskabet for 2017 viser samlet set et mindreforbrug på de to områder på 59 t.kr. 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse, hvor kommunen skal sørge for tilbud om beskyttet 
beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejds-
markedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 254 t.kr. Mindreforbruget skyldes faldet af antal borgere i beskyttet 
beskæftigelse. 

Beskyttet beskæftigelse 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal borgere 26 27 21 22 19 

Kilde: Job- og Socialcenteret 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 

Budgettet dækker udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 

Regnskabet viser et merforbrug på 148 t.kr. Merforbruget skyldes, at dagtilbuddene er blevet dyrere, grun-
det tilgange af borgere med omfattende funktionsnedsættelser. 

Aktivitets- og samværstilbud 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal borgere 36 43 46 43 43 

Kilde: Job- og Socialcenteret 

Bemærkninger til regnskabet - Overførselsudgifter 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Overførselsudgifterne på området er udgifter til de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU), der er 
givet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). 

Budgettet er tidligere i 2017 blevet nedsat med 728 t.kr.  

Regnskabet for STU efter LAB-loven viser et merforbrug på 277 t.kr. Merforbruget skyldes, en borger med 
ekstraordinært behov under forløbet. 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), LAB-loven 

 2014 2015 2016 2017 

Antal borgere 36 34 34 29 

Årsværk 21 24 26 21 

Kilde: Job- og Socialcenteret 
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Beskrivelse af området 

Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere, der grundet alderdom 
eller af andre årsager har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Politikområdet dækker følgende 
ydelser til denne gruppe af borgere:  

 Hjemmehjælp til borgere i eget hjem (personlig pleje, praktisk bistand samt madservice), hvor 
borgeren har frit valg imellem kommunal eller privat leverandør. 

 Hjemmepleje til borgere på Christians Have Plejecenter (personlig pleje, praktisk bistand og samt 
madservice). Dette område er ikke omfattet af frit valg.  

 Træning og rehabilitering under serviceloven 

 Kropsbårne hjælpemidler 

 Støtte til køb af bil  

 Genbrugshjælpemidler  

 Kontaktperson- og ledsagerordninger 

Inden for politikområdet findes: 

 102 plejeboliger i Plejecenter Christians Have, heraf  
o 50 boliger drevet af kommunen  
o 52 boliger drevet af Aleris Omsorg A/S. 

 15 rehabiliteringspladser på Christians Have. 

 37 ældreboliger i Gulspurven 

 18 ældreboliger i Admiralparken 

 21 ældreboliger på Christians Torv 

 23 daghjemspladser (almindelige pladser) 

 15 pladser på demensdaghjemmet Oasen 

For plejeboligerne gælder det, at disse opjusteres fra 102 til 142 pladser i perioden december 2018 – april 
2019. For rehabiliteringspladserne gælder det, at de pr. 1. december 2018 udvides fra 15 til 24 pladser.  

Årets resultat 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 4.476 t.kr. i forhold til det korrigerede budget 
og et merforbrug på 6.368 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.  

 

127.429 138.272 133.797
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1
0

0
0

 k
r

Udgifter 2017

Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forbrug 2017



ÅRSBERETNING 2017 15. Ældre og handicappede 

 

138 

Forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes blandt andet omorganisering af sund-
hedsvæsenet, herunder hurtigere udskrivningspraksis fra sygehusene, hvorved flere pleje- og sygepleje-
opgaver lægges ud i kommunerne samt øget aktivitet på grund af demografisk udvikling.  

Årets gang 

Organisatorisk løses opgaverne inden for området af 3 forskellige enheder.  

 Solrød Aktivitets- og Frivilligheds Center (AFC) 

 Plejecenter Christians Have 

 Hjemmeplejen 

Al visitation til service leveret af ovennævnte tilbud, undtagen forebyggende hjemmebesøg, sker gennem 
bestillerenheden, som organisatorisk er placeret i Visitations- og Koordinationsenheden, mens plejeopga-
verne udføres af henholdsvis de kommunale og private leverandører på området.  

Den demografiske udvikling i Solrød, med en stigende ældrebefolkning og de øgede forventninger til det 
nære sundhedsvæsen, sætter sit præg på området.  

Projekt ”Værdighedspolitikken” blev implementeret i 2016, efter Regeringen i november 2015 indgik i en 
Finanslovsaftale, hvor der blev afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til et styrket arbejde med en Værdig-
hedspolitikken. Solrød Kommune modtog i 2016 og 2017 henholdsvis 3,396 mio.kr. og 3,492 mio. kr. til 
værdighedspolitikken, der tager udgangspunkt i nedenstående områder:  

 Livskvalitet 

 Selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 

Der arbejdes videre i 2018 med at implementere indsatser inden for de respektive områder. 

Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter  

Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) består af et daghjem, et dagcenter samt en række aktiviteter, der 
er ledet og støttet af frivillige. Daghjemmets brugere er borgere, der har brug for megen støtte og som 
visiteres efter serviceloven. Dagcentret er for de borgere, der kan deltage i husets frivillige aktiviteter, men 
har brug for let støtte fra kommunalt ansat personale i løbet af dagen. Derudover er der i huset en lang 
række frivillige, som driver nogle grundlæggende funktioner i huset samt en lang række hobby- og fritids-
betonede aktiviteter.  

Derudover benyttes huset af en række frivillige, sociale foreninger og grupper til forskellige aktiviteter og 
tilbud. AFC har desuden inden for de sidste år fået en udadrettet funktion i forhold til at støtte, udvikle og 
synliggøre det frivillige sociale arbejde i hele Solrød Kommune. Aktivitets- og Frivilligcenteret har til formål 
at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune herunder formidle informa-
tion om ”Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde.”  

AFC havde et forbrug på 7.302 t.kr. og et restbudget på 819 t.kr (inklusiv ØD-overførsel fra 2016 på 184 
t.kr.).  

Plejecenter Christians Have 

I forbindelse med ibrugtagelsen af Plejecentret Christians Have i 2003 blev der indgået en partnerskabs-
aftale med Aleris Omsorg A/S, som driver den ene halvdel af plejecentret. Den anden halvdel drives i 
kommunalt regi. I november 2009 blev der indgået en ny 6 årig kontrakt med Aleris Omsorg A/S efter en 
udbudsrunde og i 2014 blev denne forlænget med 2 år til og med oktober 2017.  

Fra november 2017 og frem kører der en ny kontrakt – ligeledes med Aleris Omsorg A/S som udbyder af 
den private del. Den nye kontrakt indebærer ændrede pakkepriser i forhold til tidligere. Kommunal og privat 
udfører er underlagt den samme afregning af pakkepriser.   

Der er tale om to enheder bestående af henholdsvis 52 og 50 boliger, der drives på lige vilkår med ud-
gangspunkt i et leve-bomiljø, hvor tanken er, at beboerne i høj grad oplever at bo i et hjem og ikke på en 
institution. 

  



ÅRSBERETNING 2017 15. Ældre og handicappede 

 

139 

Beboerne bliver inddelt efter ressourcetyngde, hvor man tildeles en plejepakke A, B, eller C efter behov. 
De svageste borgere tildeles en pakke C. Derudover kan alle borgere med særlig komplekse behov tildeles 
en tillægspakke D, der enten gives døgnet rundt, eller en praktisk tillægspakke, hvor der gives en halv time 
hver dag til praktisk hjælp. 

Priserne på pakkerne pr. 1. januar 2017 ses af nedenstående tabel. 

Pakketypes 
1.1.– 31.10. 
Pris pr. dag 

1.11. – 31.12. 
Pris pr. dag 

Pakke A 1.310 kr. 1.202 kr. 

Pakke B 1.480 kr. 1.359 kr. 

Pakke C 1.642 kr. 1.509 kr. 

Tillægspakke D – døgn 490 kr. 450 kr. 

Tillægspakke D – praktisk (½ times ekstra hjælp pr. dag) 196,50 kr. 1770 kr. 

 
Udviklingen i pakketyper i 2017 er vist i nedenstående figur. 

Plejepakkefordeling, Christians Have 2017 

 

Hjemmeplejen. frit valg 

Ældreområdet blev i 2003 omfattet af lov om frit valg, hvilket i praksis betyder, at alle hjemmehjælpsmod-
tagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jævnfør Serviceloven § 91. Det 
betyder, at man som hjemmehjælpsmodtager har ret til at vælge imellem det kommunale tilbud om hjem-
mehjælp eller et privat tilbud. Størstedelen af borgerne visiteret til hjemmehjælp 

Året har været præget af en stigning i aktiviteten i forhold til 2016 – især i 1. halvdel af 2017. Den samlede 
leverede hjemmehjælp er dermed steget med 15 pct. fra 2016 til 2017. Stigningen er primært begrundet i 
den voksende ældrebefolkning i Solrød Kommune, men også en ændret udskrivningspraksis fra sygehu-
sene udløser langt flere komplekse borgerforløb, hvilket bidrager til at øge den gennemsnitlige visiterede 
tid pr. hjemmehjælpsmodtager. 

Nedenstående tabel og figur viser udviklingen i visiterede timer i hjemmeplejen fra 2011 til 2017. Tallene 
rummer både privat og kommunal leverandør. 
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Hjemmehjælp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Visiterede timer 57.595 54.937 53.880 61.772 64.377 72.375 83.312 

Ændring i pct. i forhold til året før - -5pct. -2% 15% 4% 12% 15% 

Ændring i pct. siden 2011 - -5% -6% 7% 12% 26% 45% 

Kilde: CARE visiterede timer til hjemmehjælp for privat + kommunal leverandør, eksklusiv visiterede timer til privat hjælper jf. Ser-
viceloven §§94-95 

Det ses af tabellen, at der fra 2011 til 2013 var et mindre fald i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp, 
hvilket skyldes et fald i antallet af helårsmodtagere af hjemmehjælp fra 425 i 2011 til 397 i 2013. Den 
gennemsnitlige visiterede tid pr. modtager forblev derimod uændret.  

Fra 2013 og frem steg antallet af visiterede timer fra 53.880 til 83.312 svarende til en stigning på 55 pct. 
Den samlede stigning i visiterede timer for perioden 2011 – 2017 ligger på 45 pct. Figuren nedenfor viser 
udviklingen i visiterede timer i alt for kommunal og privat udfører. 

Udviklingen i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp– privat + kommunal udfører 

 

Som nævnt grunder en del af stigningen i visiterede timer i den demografisk udvikling.  

Mål på politikområdet 

Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger: 

I tabel 1 – der relaterer sig til grafen på forsiden af politikområdet - vises regnskabsresultat og budgetter 
detaljeret. Detaljeringsniveauet følger Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. ni-
veau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter 
og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og 
priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store 
udgifter og/eller indtægter.  

Alle tabeller med budgettal er opbygget således at, mindreforbrug / merindtægt er positive tal og merfor-
brug / mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget  
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -198 -700 -709 9 

5.32.30 Ældreboliger -6.100 -6.034 -5.744 -290 

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 104.705 113.510 110.958 2.552 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.205 9.303 8.358 945 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. 11.351 12.309 11.216 1.093 

5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning 422 763 808 -45 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 861 1.351 1.096 255 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning  471 770 737 32 

5.72.99 Øvrige sociale formål 1.203 1.200 1.204 -4 

6.45.57 Voksen-, ældre og handicapområder 5.509 5.802 5.869 -67 

I alt (1.000 kr.) 127.429 138.272 133.797 4.476 

5.22.07 Refusion 

På grundlag af udgifterne i regnskab 2017 er der foretaget ny beregning af statsrefusion for særligt dyre 
enkeltsager inden for ældreområdet. Regnskabet viser her efter en merindtægt på 9 t.kr. 

5.32.30 Ældreboliger 

På området bogføres udgifter og indtægter vedrørende ejendomsregnskabet på Christians Have plejebo-
liger samt ydelsesstøtte til private ældreboliger. Regnskabet viser en mindreindtægt på 290 t.kr. i forhold 
til korrigeret budget. Ældreboligerne driftes og administreres af ejendomsselskabet Domea.  

5.32.32 Pleje og omsorg 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 
tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter, ansættelse af hjælpere til per-
soner med nedsat funktionsevne, madservice og driftsudgifter vedrørende servicearealer tilknyttet de kom-
munale ældreboliger. Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 2.552 t.kr. i forhold til det korrigerede 
budget.  
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Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A Visitation- & koordination     

 

A1) Visitation 82.363 88.785 89.878 -1.093 

A2) Fritvalgsområdet – hjemmepleje, kommu-
nal udfører 

0 419 -341 760 

A3) Hjemmeplejen, tilskud til personlig og prak-
tisk hjælp efter Servicelovens §§ 94 - 96 

6.414 8.383 7.238 1.145 

A4) Puljemidler 0 1.239 2.080 -841 

B Plejecenter Christians Have     

 B1) Kommunal del af plejecenter 0 710 -766 1.477 

 B2) Rehabiliteringen 8.836 8.768 8.085 683 

 B3) Elever 3.944 3.476 2.618 858 

C Personaleafdelingen 481 1.704 2.197 -493 

D Økonomiafdelingen 2.647 -9 -198 189 

E Teknik og miljø 20 34 167 -133 

 I alt (1.000 kr.) 104.705 113.510 111.156 2.552 

A) Visitation- & Koordination 

A1) Visitation 

Visitation & Koordination havde et samlet merforbrug i 2017 på 1.093 t.kr. i forhold til det korrigerede 
budget.  

I tabellen nedenfor ses, hvordan merforbruget fordeler sig på de respektive poster, der ligger under Visi-
tationen. Neden under tabellen er knyttet en kommentar til regnskabsresultatet for hver enkelt post. Og 
under punkt A1.4 er udviklingen i visiterede timer til personlig og praktisk hjælp beskrevet for perioden 
2011 – 2017.  

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

A1.1 Fællesudgifter, plejecenter 1.716 1.283 1.389 -106 

A1.2 Betaling til/fra andre kommuner -5.712 -6.045 -4.403 -1.642 

A1.3 Betaling til/fra private 0 0 378 -378 

A1.4 Frit valg, personlig og praktisk hjælp 27.455 37.368 36.541 827 

A1.5 Plejecenter Christians Have 58.342 55.585 55.396 189 

A1.6 Puljemidler 563 595 578 17 

I alt 82.363 88.786 89.878 -1.093 

A1.1 Fællesudgifter, plejecenter 

Denne post vedrører servicearealer på Christians Have plejecenter og rummer bl.a. udgifter til husleje og 
fjernvarme (excl. moms). Resultatet viser et samlet merforbrug på 106 t.kr. i forhold til korrigeret budget.  

A1.2 Betaling til/fra andre kommuner 

Her registreres indtægter fra og udgifter til andre kommuner vedrørende beboere i plejebolig og ældrebolig. 
Posten viser et samlet merforbrug i 2017 på 1.642 t.kr., som dækker over en nettoindtægt for året på 4.403 
t.kr., der ligger 1.642 t.kr. under den korrigerede budgetterede nettoindtægt på 6.045 t.kr.  

Afvigelsen skyldes hovedsagligt et fald i antallet af udenbys-borgere på kommunens plejecenter Christians 
Have, hvorved betalingen fra andre kommuner falder tilsvarende. Dertil kommer et mindre fald i antallet af 
udenbys-borgere i Solrød Kommunes ældreboliger. 
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A1.3 Betaling til/fra private 

Her er tale om betaling til et privat pleje- og rehabiliteringscenter for personligt og praktisk hjælp på 378 
t.kr. alene for én særlig udsat borger. 

A1.4 Frit valg, personlig og praktisk hjælp 

Denne post omhandler kommunens udgift til fritvalgsområdet for både den private og den kommunale 
hjemmepleje. Det samlede mindreforbrug på 827 t.kr, og skyldes et dyk i udviklingen af visiterede timer i 
4. kvartal 2017 i forhold til det korrigerede budget. Samtidigt ses det, at området har været genstand for 
en opjustering af budgettet på knap 10 mio. kr. grundet et for lavt sat budget i udgangspunktet.  

Området har gennem de senere år været præget af en stigende aktivitet, og som det indledningsvist blev 
beskrevet for dette politikområde, er den samlede visiterede hjemmehjælp steget med 15 pct. fra 2016 til 
2017. Stigningen skyldes hovedsageligt den stigende ældrebefolkning i Solrød Kommune, hvilket medfø-
rer flere pasningskrævende ældre samt en ændret udskrivningspraksis fra sygehusene, der medfører langt 
flere komplekse borgerforløb. 

I det følgende beskrives udviklingen i visiterede timer for hhv. den kommunale udfører og fritvalgs-udfø-
rerne. I tabellen på næste side ses antallet visiterede timer, som varetages af henholdsvis den kommunale 
og de private udførere i årene 2011 til 2017. 

Kommunal udfører 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Visiteret til kommunen 50.068 47.896 48.213 54.930 57.709 65.674 75.960 

Ændring i pct. fra 2011 - -4% -4% 10% 15% 31% 52% 

Kommunal andel i pct. 87% 87% 89% 89% 90% 91% 91% 

 

Private udførere 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Visiteret til privat udførere 7.527 7.041 5.667 6.842 6.668 6.701 7.352 

Ændring i pct. fra 2011 - -6% -25% -9% -11% -11% -2% 

Private udførere andel i pct. 13% 13% 11% 11% 10% 9% 9% 

Den kommunale udførers andel af det samlede antal visiterede timer er gået fra 87 pct. i 2011 til 91 pct. i 
2016 og 2017, mens de private udføreres andel er faldet tilsvarende fra 13 pct. til 9 pct. i samme periode. 
Samtidigt er antallet af visiterede timer til den kommunal udfører steget med 52 pct. fra 2011 til 2017, mens 
antallet af visiterede timer til den private udførere udviser en mere stationær ”trend”.  

Figuren på næste side viser antallet af visiterede timer hos den kommunale og de private udførere i peri-
oden 2011–17 og er en gengivelse af øverste række i de to tabeller ovenfor.  

Antallet af visiterede timer hos den kommunale og de private udførere i 2011 – 2017 
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Som det ses af figuren, har der været et svagt fald i antallet af visiterede timer til både den kommunale og 
de private udførere i perioden 2011 – 2013. Fra 2013 og frem ses en stigning på 27.747 visiterede timer 
til kommunal udfører, mens private udførere stiger med 1.685 visiterede timer.  

Figuren på næste side viser fordelingen af timer på de visiterede ydelser hos kommunal udfører i 2017. 

Fordeling af timer på visiterede ydelser hos kommunal udfører i 2017 

 

Visiterede timer til personlig pleje i øvrig tid udgør i alt 43 pct. af de samtlige visiterede timer, mens timer 
til personlig pleje og praktisk hjælp – begge dele i dagstid på hverdage – udgør henholdsvis 46 pct. og 11 
pct. 

A2) Fritvalgsområdet – hjemmeplejen, kommunal udfører 

Fritvalgsområdet – hjemmeplejen, kommunal udfører havde et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret 
budget på 760 t.kr. Hjemmeplejens budget er som udgangspunkt et nul-budget, hvilket betyder, at indtæg-
ter fra Visitationen og udgifter forbundet med udførelse af hjemmehjælp, skal balancere.   

A3) Hjemmeplejen, tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens §§ 94 - 96 

Årets resultat viser et samlet mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på 1.140 t.kr. Dette skyldes 
primært en yngre borger med BPA-ordning, som er fraflyttet kommunen. Samtidig er der ved den årlige 
re-visitation, sket en reduktion af de bevilligede timer hos flere borgere. 

Tabellen og figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af visiterede timer til privat hjælper i perioden 2011 
– 2017. 

Privat hjælper, §§ 94-95   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Visiterede timer til privat hjælper 8.139 5.854 3.460 4.228 8.051 6.822 7.194 

Ændring i pct. fra 2011 - -28% -57% -48% -1% -16% -12% 

Privat udfører andel i pct. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A4) – Puljemidler 

Årets resultat viser et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 841 t.kr. Dette skyldes 
alene at Solrød kommune endnu ikke har modtaget 4. rate i 2017 for projekt Værdig Ældrepleje. 
 
Inden for områdets puljemidler har der i 2017 været følgende projekter: Satspuljeprojektet ”Klippekortord-
ningen”, de to interne projekter ”Dysfagi” (fejlsynkning) og ”Velfærdsteknologi” samt ”Værdighedspolitik-
ken”. 
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I forhold til klippekort-ordningen blev der ved aftale om Finanslov for 2015 afsat penge til at styrke livskva-
liteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere i 2015 og 2016 gennem en klippekortmodel, hvor kom-
munerne selv skulle afgrænse den konkrete målgruppe. Denne ordning er fortsat i drift i 2017 med en 
udvidelse af målgruppen finansieret af værdighedsmidler.  

Værdighedspolitikken blev implementeret i 2016, efter Regeringen i november 2015 indgik i en Finans-
lovsaftale, hvor der blev afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til et styrket arbejde med en Værdigheds-
politikken. I 2017 har der været et mindre forbrug på projektet, som forventes overført til 2018.  

B) Plejecenter Christians Have  

Regnskabet viser et mindre forbrug på 3.018 t.kr. Fordelt med mindreforbrug på 1.477 t.kr. vedr. plejecen-
ter (B1) samt 683 t.kr. vedr. Rehabiliteringen (B2). Elever har et mindreforbrug på 858.t kr. (B3). 

B1) Plejecenter Christians Have 

Der har været relativt stort mindreforbrug på planlagte aktiviteter, der har måtte udskydes til 2018. Samti-
digt er indtægterne for sidste halvår større end budgetteret. Dette har medført et samlet mindreforbrug på 
1.477 t.kr. 

B2) Rehabiliteringen 

Et lavt sygefravær, en optimeret vagtplanlægning sammenholdt med langt færre udgifter til dækning af 
kurser har givet et mindreforbrug på 683 t.kr.  

B3) Elever 

Der har været visse opstartsvanskeligheder ved omlæggelse af skolepraktikforløb, det blandt andet med-
førte, at der blev oprettet et SSH-elev-hold mindre end dimensioneret. Derudover er 3 elever stoppet før 
tid. Samlet set har dette medført et mindreforbrug på 858 t.kr.   

C) Personaleafdelingen  

Området har merforbrug på 493 t.kr. Merforbruget bunder i udbetaling vedrørende en arbejdsskade i den 
kommunale hjemmepleje.  

D) Økonomiafdelingen 

Dette punkt dækker primært demografipuljerne inden for området. I løbet af året sker en omfordeling, når 
det er dokumenteret, at aktiviteten tilsiger stigende udgifter. Derudover indeholder området ejendomsdrift 
af servicearealer på plejecenteret. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 189 t.kr. i forhold til det 
korrigerede budget på -9 t.kr. Årsagen skyldes en merindtægt vedrørende servicearealer på plejecenteret 
Christians Have på 198 t.kr.  

E) Teknik og miljø 

Området indeholder ejendomsdrift af plejecenteret. Regnskabet viser et merforbrug på 133 t.kr. Der er et 
merforbrug på Christians Have for overførte lønninger, som ikke er budgetlagt. På Hjemmeplejen er der et 
merforbrug for bygningsforsikringer, som skal viderefaktureres til Domea. 

5.32.33 Forebyggende indsats 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og 
handicappede. Grundet, at flere forskellige områder har ”aktier” i slutresultatet, kan der ikke ses en entydig 
sammenhæng mellem f.eks. Genoptræning, Forebyggelse og aktivitet – og regnskaber for Aktivitets og 
FrivilligCenteret – som dog (efter omorganiseringen) er den primære aktør.  

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1.043 t.kr. Mindreforbruget i AFC skyldes blandt andet en 
vakant stilling over længere tid samt ansættelse af personale, som har afholdt ferie uden løn. Mindre for-
bruget skyldes også, at der i forbindelse med en midlertidig opnormering i Oasen blev ansat en medarbej-
der på en anden overenskomst, end hvad der var søgt og bevilget midler til.  
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Fordelingen på organisatoriske enheder fremgår af skemaet nedenfor. 

 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Aktivitets og Frivilligcenteret 5.948 6.921 6.098 823 

Ejendomscentret  1.666 1.498 1.411 86 

Visitation og Koordination 983 934 823 110 

Personaleafdelingen 8 8 18 -10 

Økonomiafdelingen 599 32 0 32 

I alt (1.000 kr.) 9.205 9.393 8.350 1.043 

5.32.35 Hjælpemidler m.v. 

På området registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte 
til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. 

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1.093 t.kr. I det følgende er de forskellige kategorier inden 
for området kort ridset op. 

Genbrugshjælpemidler 

Området viser et merforbrug på 253 t.kr. Merforbruget skyldes til dels området ”Køb af mobilitetshjælpe-
midler”, hvor der er indkøbt 2 særligt dyre kørestole. Derudover er der en tilvækst i antallet af borgere med 
behov for nødkald på 20. t.kr. 

Forbrugsgoder og hjælp til boligindretning 

Der har været et mindre forbrug på 562 t.kr. Udgifterne til dette område kan være meget svingende fra år 
til år, da det omhandler forbrugsgoder og hjælp til boligindretning til enkelte borgere. Dette bliver ikke jævnt 
visiteret over regnskabsåret. Mindreforbruget i 2017 skyldes primært et indfriet ejerpantebrev på 400 t.kr. 
Derudover ses et mindreforbrug på området omhandlende forbrugsgoder. 

Støtte til køb af bil mv. §114 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.053 t.kr., der skyldes, at der er bevilget og leveret færre biler end 
budgetteret, samt at tilbagebetalingerne for støtte til køb af bil har været højere end forventet. 

Kropsbårne hjælpemidler 

Området for de kropsbårne hjælpemidler viser et merforbrug på 98 t.kr. Området omfatter forskellige for-
mer for kropsbårne hjælpemidler som fx proteser, fodtøj/indlæg, inkontinens- og stomihjælpemidler, kom-
pressionsstrømper, parykker, skinner mv.  

Den væsentligste årsag til merforbruget skyldes inkontinens- og stomihjælpemidler, hvilket også afspejles 
i den demografiske udvikling på området, hvor flere ældre borgere har behov for hjælpemidler af denne 
type. 

5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende borgere 

På området registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af døende i 
eget hjem. 

Regnskabet viser et merforbrug på 45 t.kr., hvilket dækker over, at udgifterne til plejevederlag har været 
125 t.kr. højere end budgetteret samtidigt med at hjælp til sygeplejeartikler har været 79 t.kr. lavere end 
budgetteret. Dette område er svært at budgettere, da der ikke er et mønster i antallet af borgere, der 
modtager plejevederlag og hjælp til sygeartikler og ikke mindst længden af hjælpen er uvis. 
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5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, IT-systemer. Regnska-
bet viser et mindre forbrug på 255 t.kr. der hovedsaligt skyldes en besparelse på opsagte serviceaftaler, 
på grund af forestående leverandørskifte. 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan 
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskabet viser 
et mindre forbrug på 32 t.kr.  

5.72.99 Øvrige sociale formål 

På området registreres udgifter vedrørende tilskud og støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om 
Social Service. Regnskabet viser et merforbrug på 4 t.kr. 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 

Området indeholder udgifter til sagsbehandling på ældre- og handicapområdet, herunder lægeerklæringer. 
Regnskabet viser et merforbrug på 67 t.kr. 
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Beskrivelse af området 

Politikområdet omfatter idrætshaller, svømmehal, udendørs idrætsanlæg samt kunstgræsbane, bibliotek, 
foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, samt friluftliv og turisme. Herudover 
omfatter området understøttelse og facilitering af aktiviteter og tilbud, der er etableret i enten foreningsregi 
eller som selvorganiserede aktiviteter. 

Årets resultat  

 

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 941 t.kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget, og et 
merforbrug på 73 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger og 
omplaceringer for 868 t.kr. 

Mindreforbruget på områderne skyldes strategiske valg om opsparing af midler til konkrete indsatser. På 
biblioteket til realisering af fysiske og digitale indsatser til udviklingen af ”Solrød Bibliotek og Kulturhus”. 
På idrætsområdet skal midlerne anvendes til udgifter relateret til tidligere ansættelse af leder i vakant stil-
ling samt til realisering af indsatser i Helhedsplanen for Idrætsområdet. I Kultur & Fritid skal midlerne an-
vendes til udgifter relateret til ansættelse af vakant stilling samt vikar ift. løsning af projekter i budgetaftale 
2018.  

Årets gang  

Idrætsområdet 

Idrætssektionen har implementeret driften af ny kunstgræsbane samt hjemtagelsen af plejen af de 
udendørs idrætsfaciliteter og grønne områder. Idrætssektionen har påbegyndt gennemgangen af de 
udendørs idrætsanlæg som grundlag for at lave fremtidige pleje og vedligeholdelsesplaner. 

I Solrød Idrætscenter er der etableret fælles klubfaciliteter, som foreningsbrugere i Solrød Idrætscenter 
kan anvende. Klublokalerne er med til at understøtte og forbedre vilkårene for foreningerne, da 
foreningerne nu har mulighed for at afholde større arrangementer for medlemmer og sponsorer. 
Foreningerne udtrykker stor tilfredshed med klublokalerne. 

Parkingspladsen ved tennisanlægget i Solrød er blevet udbedret og forøget i areal. 

Ved Havdrup Idrætscenter har en lokal forening med økonomisk støtte fra Solrød Kommune og fonde 
etableret en ny udendørs aktivitetszone. 

Herudover har idrætsområdet fulgt den økonomiske handleplan for tilbagebetaling af merforbrug fra 
regnskabsår 2016. 
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Kultur- og Folkeoplysningsområdet 

På Kulturområdet er der iværksat den første teaterfestival i Solrød med teaterforestillinger for voksne og 
børn. Teaterfestivallen er et supplement til børneteaterforestillingerne, som vises for børn og unge i skoler 
og daginstitutioner. Der gives samme statsrefusion, som for de øvrige teaterforestillinger. 

En ny forening ”Solrød Opera” har etableret sig i Solrød Kommune. Solrød Opera, har med støtte på 40 
t.kr. gennemført et stort musikprogram i efteråret, der kulminerede med julekoncert på Solrød Gymnasium 
med 400 deltagere. 

Idrætsforeningerne har i stor stil søgt puljer og tilskud til foreningernes aktiviteter, hvilket har betydet et 
merforbrug på nogle af puljerne.  

Der er politisk godkendt nye retningslinjer for bevilling af puljer og tilskud. Retningslinjerne vil, sammen 
med den kommende ibrugtagning af det nye tilskudmodul betyde, at foreningerne vil få lettere ved at søge 
tilskud. De nye retningslinjer vil også betyde, at der ikke fremover opstår merforbrug på puljerne. 

Der er igen i år afholdt aktiviteter for børn i sommerferien. Sjov Sommer har også i år haft en stigning i 
antal afholdte aktiviteter, antal hold og antal solgte billetter. Gennemsnitsprisen pr. aktivitet er faldet og 
indtægter i forhold til bruttoudgiften er steget til 40 pct. 

Biblioteksområdet 

På biblioteksområdet er der implementeret et nyt bibliotekssystem, samt ny hjemmeside. Der er udarbejdet 
en kortlægning af kulturen i kommunen og godkendt en strategi for bibliotekets udvikling som lokal kultur-
institution. Borgerbetjeningen vedrørende materialeudlån og litteraturformidling er tilpasset budgetbespa-
relsen på medarbejdere. Den fysiske omdannelse af biblioteksrummet er påbegyndt. Flere og nye kva-
dratmetre er blevet en del af borgernes bibliotek ved at omdanne administrative områder til borgernære 
aktivitetsområder og dele af biblioteksinventaret er moderniseret. Kontorerne er ombygget således, at 
medarbejdere på biblioteket og Kultur- og Fritidssekretariatet nu har fælles kontorfaciliteter.  

Aktivitetsudvikling på biblioteksområdet 

 

 2014 2015 2016 2017 

Antal udlån 129.678 137.276 124.142 ** 

Aktive lånere 7.374 8.298 7.822 ** 

Besøgstal 80.000* 124.920 127.291 129.784 

Ovenstående udlånstal dækker kun de fysiske materialer, som blev udlånt fra Solrød Bibliotek. Hertil 
kommer lån af digitale bøger, lydbøger og film på i alt 8.937 titler i 2017. Af økonomiske årsager er der i 
Solrød Kommune en begræsning på antallet af digitale bøger, lydbøger og film, som den enkelte borger 
kan låne online. Borgerne kan i dag låne 2 titler pr. kategori pr. måned. Ved en større økonomiske ramme 
hertil, ville det digitale udlån højst sandsynligt stige, da efterspørgslen er større. 
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”Aktive lånere” er borgere, som i årets løb har brugt biblioteket enten ved at låne fysiske materialer eller 
ved at logge sig ind på biblioteket i den ubetjente åbningstid. Lånere, som udelukkende har benyttet sig af 
digitale udlån, er ikke en del af dette tal.   

”Besøgstallet” dækker over besøgende såvel i den betjente som den ubetjente åbningstid. 

*Besøgstælleren på biblioteket har i 2014 været fejlbehæftet, og tallet er derfor ikke validt.  

** Det nye landsdækkende bibliotekssystem har på nuværende tidspunkt ikke et validt statistikmodul, 
hvorfor antallet af udlån og aktive lånere ikke kan oplyses i årsberetningen. 

Mål 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Solrød Kommune sikrer 
rammerne for fritids- og kul-
turområdets aktiviteter.  
  

Bookingsystemet til møde- og 
idrætsfaciliteter i Solrød Kommune 
søges forbedret, så både foreninger 
og administration oplever systemet 
som funktionelt.  
  
Ledige tider i Idræts- og mødefacili-
teterne skal synliggøres, det kræver 
en god ”afmeldingskultur” fra alle 
brugere. Synliggørelse af ledige ti-
der i lokaler og faciliteter vil være til 
gavn for både organiserede og uor-
ganiserede brugere. 
 

Målet vedr. bookingsystemet er opfyldt. 
Administrationen har sammen med SIU 
og leverandøren udarbejdet en prioriteret 
ønskeliste til systemforbedringer. Leve-
randøren implementerer løbende forbed-
ringer og informerer herom til administra-
tion og SIU. 
 
Målet vedr. synliggørelse af ledige tider er 
delvis opfyldt.  

Der er fortsat ubrugte timer, som ikke af-
meldes af brugerne. En af de ønskede 
systemændringer er en opdeling af book-
bare tider i 15 min. intervaller. Således 
kan bookinger i højere grad afspejle den 
faktiske brug, og en andel af de ubrugte 
tider vil kunne afmeldes. 
 

Gode rammer for sundheds-
fremme i fritiden for grupper 
med særlige behov. Børn og 
unge skal have mulighed for 
fysisk aktivitet i skole- og fri-
tidsliv.  
 

Udarbejdelse af katalog over aktivi-
teter og gerne konkrete partnerska-
ber mellem skoler og frivillige for-
eninger med henblik på at skabe en 
fysisk aktiv skoledag.  

Målet er delvis opfyldt.  
Der har ikke været udarbejdet et katalog 
over aktiviteter. Der har dog været et 
partnerskab mellem basketball-klubben 
og to af de lokale skoler om basket-aktivi-
teter i 1. og 2. halvår af 2017, som har bi-
draget til at skabe en fysisk aktiv skole-
dag. 
 

Skabe synlighed over moti-
onsmuligheder for den selv-
organiserede idræt. 

Etablering af sportslige aktiviteter i 
”Kilen” med henblik på at skabe et 
aktivt ungdomsliv. 
  
I samarbejde med Forebyggelses- 
og genoptræningsområdet, skal der 
etableres motionsmuligheder, soci-
ale fællesskaber og muligheder for 
frivillige aktiviteter. Det kan eksem-
pelvis være en videreudvikling af 
Fodbold Fitness, Motionsfloorball, 
seniormotion eller løbetilbud. 
  
Arbejdet med at etablere digitale og 
fysiske oversigter eller præsentatio-
ner over de forskellige muligheder 
for motion fortsættes. 
 
 
 
 
 

Målet vedr. Kilen er delvis opfyldt. 
Kilen har været anvendt til at skabe aktivi-
teter med henblik på at skabe et aktivt 
ungdomsliv. En gruppe af selvorganise-
rede unge har med vejledning fra AFC og 
økonomisk støtte fra fritidsområdet af-
holdt en koncert for unge.  
 
Målet vedr. etablering af motionsmulighe-
der er opfyldt. 

Der har i samarbejde med Forebyggel-
ses- og genoptræningsområdet været 
etableret motionsmuligheder og sociale 
fællesskaber for børn i form af 
Jump4Fun. Jump4Fun er et samarbejde 
mellem lokale foreninger og DGI med mo-
tionsaktiviteter målrettet børn, som ikke 
selv finder vej til idrætsaktiviteter i for-
eningslivet. 
 
Målet vedr. digitale og fysiske oversigter 
er opfyldt. 
Dialog med AOF om GoJoin ift. videreud-
vikling for at understøtte borgernes brug 
samt dialog med EG om EGon ift. aktivi-
teter i kommunens lokaler. 
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Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse 

Idrætsområdet vedligehol-
der faciliteter og anlæg, så 
de på bedste vis kan imøde-
komme borgernes mangear-
tede behov, og servicere de 
borgere og foreninger, som 
benytter dem. Faciliteterne 
skal derudover også kunne 
rumme større idrætsbegi-
venheder, som kan tiltrække 
borgere fra andre kommu-
ner og være med til at 
”brande” Solrød Kommune. 
  

I samarbejde med Greve og Ros-
kilde Kommuner, og særligt med fri-
villige foreninger arrangeres et 
(halv)-maraton langs med  
Hedebostien.  
  
Solrød Kommune har siden begyn-
delsen i 2001 i samarbejde med Re-
gion Sjælland arrangeret årlige van-
dreture i forbindelse med Vandrefe-
stivalen. Hensigten med Vandrefe-
stivalen som hvert år strækker sig 
fra medio august til medio septem-
ber, er, at fremme den regionale tu-
risme. Fra 2015 har kommunerne i 
regionen overtaget koordineringsrol-
len, og Solrød vil i samarbejde med 
frivillige foreninger og institutioner 
fortsætte med at arrangere årlige 
vandreture. 
Implementering af drift og vedlige-
hold af kunst-græsbaneanlægget. 
Fritid & Kultur skal sikre en god ko-
ordinering og udnyttelse af anlæg-
get, samt åbne mulighed for forskel-
lige brugere. Forsøg med fordelings-
kriterier for kunstgræsbanerne i vin-
terhalvåret skal evalueres og even-
tuelt justeres. 
  
Idrætsområdet overtager driften af 
de grønne områder, med den bag-
grund at opnå en synergieffekt hen 
over året ved kombinationen af 
kunstgræspleje, der er arbejdstun-
gest i vinterperioden og græsplejen, 
der primært ligger i sommersæso-
nen. 

Målet vedr. (halv)-maraton er delvis op-
fyldt. 
Der har ikke været afholdt et halv-mara-
ton på Hedebostien. Solrød Rundt Løbet 
2017 blev afviklet med støtte fra Team 
Solrød. 
 
Målet vedr. vandrestifestivallen er ikke 
opfyldt. Videreføres til 2018. 
Vandrefestivallen blev aflyst. I 2018 un-
dersøges det, om der kan laves et samar-
bejde mellem vandrefestivallen og ”Sep-
tember som idrætsmåned”.  
 
Målet vedr. kunstgræsbaneanlægget er 
opfyldt. 

Evalueringen med brugerne af kunst-
græsbanen viser stor tilfredshed med bru-
gen og vedligeholdelsen af banen. Kriteri-
erne for fordelingen videreføres. 
 
Målet vedr. drift af de grønne områder er 
opfyldt. 
Området er hjemmetaget. Der arbejdes 
med at løfte kvaliteten af plejen og vedli-
geholdelsen af de grønne anlæg, således 
at serviceniveauet lever op til brugernes 
forventninger. 
 

Solrød Kommune sikrer via 
folkebiblioteket borgernes 
frie adgang til information, 
kulturel viden, dannelse og 
medborgerskab.  

Der etableres Fælles Biblioteks Sy-
stem (FBS) primo 2017. 
  
Set i lyset af fremtidens bibliotek, 
skal der arbejdes på en helhedsvur-
dering af den hidtidige organisation, 
og der skal analyseres hvilken til-
pasning, der skal ske til de fremti-
dige behov som borgerne har. 
 

Målet vedr. Fælles Biblioteks System er 
opfyldt. 

Fælles Biblioteks System er implemente-
ret. 
 
Målet vedr. vurdering af den hidtidige or-
ganisation er opfyldt. Fortsætter i 2018. 

Den bemandede biblioteksbetjening er til-
passet det reducerede antal medarbej-
dere med virkning fra 2017. Organisatio-
nen og aktiviteter tilpasses fortsat borger-
nes behov ift. at skabe størst mulig effekt 
for borgerne. 
 

Frivilligt arbejde er grundla-
get for en stor del af Idræts- 
og kulturlivet i kommunen. 
Frivillighed giver sammen-
hængskraft og øgede mulig-
heder. 

Der skal forsat arbejdes på at etab-
leres kontakt og aktiviteter mellem 
klubber og frivillige på tværs af til-
hørsforhold. Klare mål og rammer er 
fundamentet for den frivillige ind-
sats, mens respekt og anderken-
delse er med til at bevare motivatio-
nen. 

Målet er opfyldt. 
Med de ny fælles klublokaler i Solrød 
Idrætscenter er der skabt fysiske rammer 
for samarbejde og aktiviteter klubber og 
frivillige imellem. 
 

Fritids- og kulturområdet er 
en af indgangene til en vel-
lykket integration af flygt-
ninge og indvandrere. 

Folkeoplysningsudvalget har i 2016 
oprettet en pulje på 30.000 kr. til in-
tegration af nytilkomne flygtninge og 
indvandrere med særlig vægt på in-
tegrationen af børn og unge. Denne 
pulje evalueres i 2017. 
 

Målet er opfyldt. 
Der har været stor søgning og behov for 
puljen. Der har ikke været anledning til 
ændrede anbefalinger. I 2017 er de sam-
lede tilskudsordninger blevet evalueret og 
revideret. Med de nye tilskudsregler er 
puljen fortsat. 
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Detaljeret regnskab og bemærkninger 

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultat og budget detaljeret. Detaljeringsniveauet svarer til Økonomi- 
og Indenrigsministeriets konteringsregler, funktion 3. niveau. Bemærkningerne efterfølgende indeholder 
en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges 
regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, 
hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive 
tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

Tabel 1: Nettobudget 

Kontoområde 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 8.355 8.554 8.391 163 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.128 4.377 4.208 169 

3.32.50 Folkebiblioteker 10.450 10.925 10.412 513 

3.35.61 Biografer 103 70 64 6 

3.35.62 Teatre 87 144 174 -30 

3.35.64 Andre kulturelle opgaver 237 197 183 15 

3.38.70 Fælles formål 548 577 519 57 

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.007 1.007 913 94 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.208 1.207 1.402 -195 

3.38.74 Lokaletilskud 937 922 842 81 

3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 35 0 0 0 

6.45.50 Administrationsbygninger 32 32 28 4 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.469 1.451 1.387 64 

I alt (1.000 kr.) 28.595 29.463 28.522 941 

Bemærkninger til regnskabet 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 

Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætshaller, svømmehal, udendørs idrætsanlæg samt 
kunstgræsbane. Idrætsområdet bliver drevet som en fælles organisation på tværs af alle indendørs og 
udendørs idrætsfaciliteter og på tværs af faciliteter til børn, unge og voksne. 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til centralt bygningsvedligehold, forsikring 
energi og renovation.  
Udgifterne administreres af Ejendomscentret 

168 93 61 32 

Udgifter på Idrætscentret, hallerne og svømmehal, ØD 11.275 11.577 11.378 199 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -3.088 -3.116 -3.048 -68 

I alt (1.000 kr.) 8.355 8.554 8.391 163 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 163 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. 
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Idrætsområdet har fulgt den økonomiske handleplan for tilbagebetaling af merforbrug fra regnskabsår 
2016. Mindreforbruget inden for ”Stadion og idrætsanlæg” skyldes, at økonomien har været styret skarpt 
for at sikre overholdelse af økonomisk handleplan. Herudover har der været sikret et økonomisk råderum 
til eventuelt større investeringer sidst på året, hvor teknisk udstyr erfaringsmæssigt ofte er gået i stykker 
og har måtte udskiftes, og hvor storme kan medføre større udgifter på udendørsanlæg. I 2017 er dette ikke 
sket.  

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge  

Her afholdes udgifter og indtægter for kommunens idrætsfaciliteter, som i dagtimerne primært benyttes af 
børn og unge. Efter kl. 16.00 samt weekender benytter de frivillige idrætsforeninger dog også faciliteterne. 
Udgifterne fordeler sig således: 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til centralt bygningsvedligehold, forsikring 
energi og renovation.  
Udgifterne administreres af Ejendomscentret. 

4.360 4.610 4.545 65 

Udgifter på Idrætscentret, hallerne og svømmehal, ØD 308 308 204 104 

Fællesudgifter på idrætscentret, U-ØD -541 -541 -540 -1 

I alt (1.000 kr.) 4.128 4.377 4.208 169 

Regnskabet viser et mindre forbrug på 169 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.  

Idrætsområdet har fulgt den økonomiske handleplan for tilbagebetaling af merforbrug fra 2016. Mindre 
forbruget inden for ”Idrætsfaciliteter for børn og unge” skyldes, at økonomien har været styret skarpt for at 
sikre overholdelse af økonomisk handleplan og herunder at sikre et økonomisk råderum til at kunne hånd-
tere akut opståede problemer. Ligesom for ”Stadion og idrætsanlæg” er der ikke opstået akutte behov i 
2017. 

På ejendomsdriften har der været et mindre forbrug på 65 t.kr. som skyldes et forholdsvis stort mindre 
forbrug på energiområdet og et lidt mindre merforbrug på bygningsvedligehold på bygningsdrift og ser-
viceaftaler. Mindreforbruget på energi gælder især naturgasforbruget i Havdrup hallen. Sidste år opstod 
problemer med varmestyringen, hvilket har betydet en tilbagebetaling i 2017. Merforbruget skyldes, at der 
i bygningsdriften har været flere uforudsete udgifter i forhold til det planlagte, for eksempel nye pumper til 
svømmehallen. 

3.32.50 Folkebiblioteker 

Her afholdes udgifter og indtægter til folkebiblioteket. 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Faste udgifter til rengøring, forsikring, ledelse, central 
bygningsvedligehold, arbejdsskadeforsikring samt energi 
og løn til ledelse af Fritid og Kultur. 

2.800 2.406 2.207 199 

Fællesudgifter for biblioteket, primært dækkende lønnin-
ger, systemafgifter, inventar, teknisk drift samt indtægter 
fra gymnasiets brug af bibliotekets ydelser, bøder, bog-
salg m.m. 

6.531 7.404 7.127 277 

Bøger og andre udlånsmaterialer.  1.119 1.115 1.078 37 

I alt (1.000 kr.) 10.450 10.925 10.412 513 

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 513 t.kr. i forhold til det korrigerede budget.  
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Mindreforbruget på området skyldes et strategisk valg om opsparing af midler til realisering af fysiske og 
digitale indsatser til udviklingen af ”Solrød Bibliotek og Kulturhus”, som det fremgår af budgetaftalen for 
2018, samt til realisering af indsatserne i Kulturstrategien. 

Mindreforbruget på ejendomsdriften på 165 t.kr. skyldes primært færre udgifter på bygningsvedligehold. 
Dog har der været et merforbrug på rengøring, da det har været nødvendigt med mere rengøring i forbin-
delse med ombygningen på ”Hatten” til den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. 

3.35.61 Biografer 

Her afholdes udgifter vedrørende kommunale biografer, samt tilskud til private biografer. Budgettet anven-
des til rengøring, drift og central bygningsvedligehold af Solrød Bio, som drives af frivillige.  

3.35.62 Teatre 

Der er afsat budget, således skoler, daginstitutioner og foreninger kan få tilskud til afholdelse af børne-
teaterforestillinger. Forestillingerne skal være godkendt af staten, som refunderer 50 pct. af forestillingen. 

Social-, sundheds-, og fritidsudvalget bevilgede 40 t.kr. til afholdelse af en teaterfestival. Regnskabet viser 
et merforbrug på 30 t.kr. Merforbruget skyldes, at statsrefusionerne udbetales i det efterfølgende regn-
skabsår. 

3.35.64 Tilskud til kulturelle formål 

Budgettet omfatter udgifter til lokalhistorisk arbejde og tilskud til kulturelle aktiviteter 

 Oprindeligt 
Budget 

Korrigeret 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Lokalhistorisk arkiv drives af frivillige, og budgettet dæk-
ker primært databaseadgang og andre administrative ud-
gifter. 

22 22 24 -2 

Tilskud til kulturelle formål, fx koncerter, musikarrange-
menter, udstillinger m.m. 

215 175 158 16 

I alt (1.000 kr.) 237 197 183 15 

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 15 t.kr. En del af mindreforbruget skyldes, at tre af de for-
ventede faste kulturaktiviteter ophørte i løbet af året. 

3.38.70 Fælles formål 

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 57 t.kr. i forhold til det korrigerede budget på 577 t.kr. 

Budgettet omfatter udgifter til arrangementet Fritid i Solrød, Idrætsprisfest, sommerferieaktiviteter, støtte 
til selvorganiserede aktiviteter, Trykkeordningen, samt Udviklings- og initiativpuljen. Forbruget på de en-
kelte aktiviteter viser et mindreforbrug på 9 t.kr. Mindreforbruget på kontoområdet er anvendt til dækning 
af merforbrug på tilskud og puljer til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.  

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 

Budgettet til Folkeoplysende voksenundervisning omfatter udgifter til voksenundervisning i aftenskolerne 
og de mellemkommunale betalinger for voksenundervisningen. Regnskabet viser et mindreforbrug på 94 
t.kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.007 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Solrød borgere har 
benyttet aftenskoleundervisning i andre kommuner, samt at aftenskolernes aktiviteter har været lavere end 
forventet. 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Udgifterne på området vedrører ”Solrød-ordningen”, som bl.a. omfatter Tilskud til leder- og instruktørud-
dannelse, Rejsefonden og Etablerings- og jubilæumstilskud. Regnskabet viser et merforbrug på 195. t.kr. 
i forhold til det korrigerede budget for 2017 på 1.207 t.kr. Merforbruget skyldes et stigende antal ansøgnin-
ger inden for ”Solrød-ordningen”. I 2018 træder nyt regelsæt vedr. tilskud og puljer i kraft, som betyder, at 
merforbrug undgås fremover. 
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3.38.74 Lokaletilskud  

Beløbet vedrører tilskud til foreninger, der ejer eller lejer lokaler. Der bevilges tilskud efter lovens mini-
mumskrav. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 81 t.kr i forhold til det korrigerede budget for 2017. 

Mindreforbruget skyldes, at en forening ikke længere er berettiget til at modtage lokaletilskud, da udgifterne 
er ophørt.   

3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

Udgifter til vedligeholdelse af aktivitetsområdet ”En voldsom omvej”. Ansvaret for opgaven samt tilhørende 
budget er i 2017 flyttet til idrætsområdet, som har varetaget opgaveløsningen.  

6.45.50 Administrationsbygninger 

Regnskabet afviger ikke nævneværdigt fra det korrigerede budget for 2017. 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger  

Der var i 2017 ansat 2,8 medarbejdere i sekretariat for Fritids- og Kulturområdet. Mindreforbruget på 64 
t.kr. skyldes, at den ene stilling har været vakant i dele af perioden. 
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Generelt 

Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet af- 
lægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. 

Solrød Kommunes regnskab består dels af årsberetning, som på et overordnet niveau beskriver årets 
resultat, samt indeholder autoriseret regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, balance samt mere detal-
jerede specifikationer af og bemærkninger til regnskabets poster, samt et bilagshæfte. 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet (vedrører ind-
tjeningsperioden). 

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet (levering foregået, ar-
bejde præsteret), forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 
ultimo februar i det nye regnskabsår. 

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Regnskabet er aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år. 

Anvendt regnskabspraksis 

Periodisering/indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 

Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regn-
skabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og ind-
tægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår 
klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. 

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp 

Området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp, udgik fra regnskab 2013 i kommunens årsregnskab 
om regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af 
personlig og praktisk bistand. 

Værdiansættelse af fysiske aktiver 

Generelt gælder der følgende værdifastsættelse: 

 Grunde og Bygninger anskaffet før 1.1.1999 er optaget til offentlig vurdering pr. 1.1.2004. Ved 
anskaffelse efter 1.1.1999 er de optaget til anskaffelsesprisen. 

 Grunde er optaget uden hensyn til minimumspris, idet de generelt er købt til anvendelse for “pro-
duktion”, og derfor er del af et større anlæg. Grunde afskrives ikke. 

 Øvrige aktiver anskaffet før 1.1.1999, hvor det ikke vurderes muligt at fremfinde den historiske 
anskaffelsespris, men hvor Solrød kommune har et kendskab til anskaffelses år og aktivets be-
skaffenhed (dimension m.v.), er værdisat ud fra genanskaffelsespris deflateret tilbage til anskaf-
felsesåret. Øvrige aktiver anskaffet efter 1.1.1999 er optaget til anskaffelsesprisen. 

Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for anlæg. Der er således i værdisætningen sikret, at 
fx. tilslutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi. 

Aktiverne er generelt aktiveret ekskl. moms undtagen på områder, der ikke er momsregistreret eller om-
fattet af momsudligningsordningen. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger, ibrugtagning mv. er 
tillagt anskaffelsesprisen. 

Øvrige anlægsaktiver, som ikke er omfattet af anskaffelsespris/standardpriser, er generelt værdiansat ud 
fra genanskaffelsespris baseret på et konkret skøn deflateret til anskaffelsesåret. 
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Materielle anlægsaktiver 

Afskrivninger 

Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives fra anskaffelsesåret. Aktiver med en levetid på 1 
år eller derunder straks afskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. Levetiden på de aktiver, 
der indgår i åbningsbalancen, eller efterfølgende er anskaffet, er fastsat efter de obligatoriske levetider der 
er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Afskrivningsperioder er fastlagt således: 

Område Periode 

Rådhuse/administrationsbygninger 50 år 

Folkeskoler, daginstitutioner med tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, biblioteker, 
idrætsanlæg, svømmehaller m.v. 

30 år 

Træpavilloner / offentlige toiletter 15 år 

Øvrige tekniske anlæg 20 – 30 år 

Maskiner  15 år 

Specialudstyr, laboratorieudstyr 5 – 10 år 

Inventar og IT-udstyr 3 – 10 år 

Transportmidler 5 – 8 år 

Finansielt Leasede aktiver afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Aktiver under 
100.000 kr. straks afskrives og registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Aktiver over 100 t.kr. optages i anlægskartoteket til anskaffelsessummen inkl. installationsomkostninger 
m.v. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v. 

Udgifter på over 100 t.kr., der vurderes at medføre en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, eller 
som medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv 
og afskrives over den nye levetid. Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væ-
sentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke. 

Aktiver over 100 t.kr. der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil 
især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Praksis er, at inventarkøb indkøbt til samme 
formål aktiveres, når der er tale om en opstart/nybygning eller en væsentlig modernisering eller udvidelse. 

Leasede aktiver 

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Solrød Kommune har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes til kostprisen, der måles som den 
laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med 
tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en 
handel mellem uafhængige parter. 

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser som Solrød Kommune er forplig-
tiget til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i 
leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Er den interne rente ikke til- gæn-
gelig, anvendes Solrød Kommunes alternative lånerente. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing- ydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 
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Scrapværdier 

Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 50.000 kr.  

Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering - registreres kun i anlægs- 
kartoteket som en noteoplysning. 

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 

Solrød Kommune har ingen driftsoverenskomster med selvejende institutioner. 

Igangværende materielle anlægsaktiver 

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balance-
tidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdig-
gjort/ibrugtaget overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunk-
tet. 

Opskrivninger 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. 

Immaterielle anlægsaktiver 

Indregning af immaterielle anlægsaktiver, som defineres som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver 
uden fysisk substans, er fra 2005 gjort obligatorisk. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over mak-
simalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelses- tids-
punktet. Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 million kroner og/eller beholdninger med 
væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. 

Varelagre mellem 100.000 kroner og 1 million kroner registreres, hvis der sker forskydninger i varelage- 
ret, som vurderes at være væsentlige. 

Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte produktionsomkostninger. 

Fysiske aktiver til salg 

Fysiske aktiver til salg er optaget med den til enhver tid værende salgspris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer 
omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, 
og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på 
balancedagen. 

Opskrivninger 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af omsætningsaktiverne. Der foretages dog en konkret 
vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg. 

Såfremt der er væsentlig forskel på grundes/bygningens anskaffelsespris og den forventede salgspris, 
opskrives der til forventet salgspris. 

Nedskrivninger 

Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne 
i anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. 
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Tilgodehavender 

Kort- og langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regn-
skabsposter hertil. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter 
og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Gæld – Forpligtelser 

Tjenestemandsforpligtelser 

Tjenestemandsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen. Forpligtelsen 
opgøres ud fra en aktuarmæssig beregning hvert 5. år, senest for regnskab 2016. 

Der sker løbende en regulering af pensionsforpligtelsen på baggrund af optjent pensionsret for aktive tje-
nestemænd samt nedbringelse for løbende udbetaling til pensionerede og fraflyttede tjenestemænd. Æn-
dringer i forpligtelsen reguleres på balancekontoen. 

Feriepengeforpligtelser 

Med virkning fra 2010 er det frivilligt at registrere beregnede feriepenge vedr. personale, som har ret til 
ferie med løn.  Solrød Kommune har valgt at opføre feriepengeforpligtelsen i balancen. 

Arbejdsskadeforpligtelser 

Der foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kommunens arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er 
optaget i balancen, og reguleres med de årlige forskydninger i forpligtelsen. 

Langfristede gældsforpligtelser 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balance- 
tidspunktet. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balan-
cen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-
opgørelsen.  

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, må- 
les til nominel værdi. 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancedagen.  

Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen på balancedagen. 

Kortfristet gæld 

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien 
på balancetidspunktet. 
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Regnskabsopgørelse ( i 1.000 kr. ) 
Oprindeligt 

Budget 
Korrigeret 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Skattefinansieret område 
    

Indtægter 
    

Skatter -1.238.490 -1.239.596 -1.239.019 -577 

Tilskud og udligning 30.125 27.287 27.199 88 

Indtægter i alt -1.208.365 -1.212.309 -1.211.820 -489 

  
    

Driftsvirksomhed 
    

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.896 26.192 25.417 775 

Transport og infrastruktur 27.809 30.675 29.395 1.280 

Undervisning og kultur 266.030 274.397 267.184 7.213 

Sundhedsområdet 101.555 103.595 102.787 808 

Sociale opgaver og beskæftigelse 583.074 585.266 571.121 14.145 

Fællesudgifter og administration m.v. 163.656 152.791 147.275 5.516 

Driftsudgifter i alt 1.176.019 1.172.917 1.143.179 29.738 

  
    

Renter og kursregulering 2.702 2.135 1.432 703 

  
    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -29.644 -37.257 -67.209 29.952 

  
    

Anlægsudgifter 
    

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -70.987 -79.913 -114.736 34.823 

Transport og infrastruktur 13.704 33.044 17.982 15.062 

Undervisning og kultur 22.744 29.059 18.944 10.115 

Sundhedsområdet 0 0 40 -40 

Sociale opgaver og beskæftigelse 58.311 64.130 52.799 11.331 

Fællesudgifter og administration m.v. 2.500 3.785 1.046 2.739 

Anlægsudgifter i alt 26.272 50.105 -23.925 74.030 

  
    

Resultat af skattefinansieret område -3.372 12.848 -91.134 103.982 

  
    

Forsyningsområdet 
    

Drift forsyningsvirksomheder 744 1.572 2.002 -430 

Anlæg forsyningsvirksomheder 
    

Resultat af forsyningsvirksomheder 744 1.572 2.002 -430 

  
    

RESULTAT I ALT -2.627 14.420 -89.132 103.552 

 
-=indtægter / +=udgifter.  Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget. 
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Finansieringsoversigt (i 1.000 kr.) 
Oprindelig  

budget 
Korrigeret  

budget 
Regnskab Afvigelse 

     

Likvide beholdninger primo   209.890  

     

Tilgang af likvide aktiver     

Resultat i alt – se resultatopgørelse -2.627 14.420 -89.132 103.552 

Optagne lån -7.000 -10.800 0 -10.800 

Tilgang af likvide aktiver i alt -9.627 3.620 -89.132 92.752 

     

Anvendelse af likvide aktiver     

Afdrag på lån 14.193 14.881 16.425 -1.544 

Øvrige finansforskydninger -27.128 -5.153 -12.146  

Anvendelse af likvide aktiver i alt -12.935 9.728 4.279 -1.544 

     

Ændring af likvide aktiver 22.562 -13.348 84.853 91.208 

Kursregulering af likvide aktiver   724  

Likvide aktiver ultimo   295.467  

 
-=indtægter / +=udgifter.  Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget. 
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Noter Balance ( i 1.000 kr.) 
Primo saldo 

2017 
Ultimo saldo 

2017 

     

 ANLÆGSAKTIVER    

     

 Materielle anlægsaktiver    

 Grunde 103.611 103.611 

 Bygninger 667.537 635.925 

 Tekniske anlæg m.v. 21.068 20.978 

 Inventar m.v. 4.416 4.490 

 Anlæg under opførelse 39.875 104.639 

 Materielle anlægsaktiver i alt 836.506 869.643 

     

 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 

     

2 Finansielle anlægsaktiver 426.136 437.037 

     

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.262.642 1.306.680 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER    

 Varebeholdning 0 0 

3 Fysiske anlæg til salg 146.507 37.154 

4 Tilgodehavender 55.924 62.865 

1 Likvide beholdninger 209.890 295.467 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 412.321 395.487 

     

 AKTIVER I ALT 1.674.963 1.702.166 

     

5 Egenkapital -1.156.966 -1.160.695  

     

6 Hensatte forpligtelser -39.425 -35.185 

     

 Gældsforpligtelser    

 Nettogæld vedr. fonde, legater m.v. -3.136 -3.137 

7 Kortfristede gældsforpligtelser -181.040 -225.205 

8 Langfristede gældsforpligtelser -294.396 -277.945 

 Gældsforpligtelser i alt -478.572 -506.287 

     

 PASSIVER I ALT -1.674.963  -1.702.166  
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1. Likvide beholdninger 

Den likvide beholdning er i 2017 forøget med 85.577 t.kr. og der er tilgangsført 741 t.kr. på bankkonti vedr. 
Christians Have og afgangsført -17 t.kr. i kursregulering således at ultimo beholdningen udgør i alt 295.467 
t.kr. 

Likvide beholdninger 
Forskydning 

1.000 kr. 

Kontant beholdning -7 

Indestående i pengeinstitut -16.927 

Investerings- og placeringsforeninger 101.787 

Forøgelse af kassebeholdning inden kursregulering 84.853 

Tilgangsført bankkonti vedr. Christians Have 741 

Kursregulering porteføljeaftale -17 

Forskydning i alt 85.577 

Likviditeten ultimo 2017 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (den gen-
nemsnitlige daglige kassebeholdning de seneste 12 måneder) er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, 
som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2017 steget fra 224,8 
mio.kr. til 303,5 mio.kr. 

2. Finansielle anlægsaktiver 

Aktier og andelsbeviser 

Indskud i følgende selskaber er reguleret efter indre værdis metode. Der er benyttet selskabernes regn- 
skaber for 2016. 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 

HMN I/S 10.624 1.045 11.669 

VEKS I/S 3.096 -5 3.091 

ARGO I/S ( tidligere KARA / NOVEREN I/S) 21.415 79 21.494 

Solrød Forsyning Holding 260.914 8.905 269.820 

Solrød Biogas 14.560 3.993 18.553 

Østsjællands Beredskab 159 -154 5 

I alt 310.768 13.864 324.632 

Derudover er der forskydning på Finansielle anlægsaktiver med -2.963 t.kr. som fordeler sig således: 

Øvrige langfristede udlån 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 

Udlån til beboerindskud 5.421 -175 5.246 

Andre langfristede udlån 113.758 -3.906 109.852 

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.810 1.117 -2.693 

I alt 115.369 -2.963 112.405 

Hensættelse til tab er i 2017 optaget med i alt 146 t.kr. 

I Andre langfristede udlån indgår lån til betaling af ejendomsskat med 108.964 t.kr., hvilket er et fald på 
3.355 t.kr. 
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3. Fysiske anlæg til salg 

Aktiver vedr. Grunde til salg er optaget i anlægskartoteket med nedenstående værdier i 1.000 kr.: 

Område Værdi 

Trylleskov Strand 8.948 

Havdrup Vest 6.706 

Cordoza 18.000 

Børnehave Allé 3.500 

I alt  37.154 

Ovennævnte værdier er optaget til den udbudte salgspris pr. 31. december 2017. 

4. Tilgodehavender 

Den samlede forskydning på -6.941 t.kr. består i: 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 

Refusionstilgodehavender 22.352 17.627 39.979 

Tilgodehavender i betalingskontrol 27.182 -9.072 18.109 

Andre tilgodehavender 1.095 -552 543 

Forskydninger mellem årene 5.295 -1.061 4.234 

I alt 55.924 6.941 62.865 

5. Egenkapital 

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)  

Egenkapital ultimo 2016 1.156.966 

Primo saldo korrektion (1) 39.020 

Egenkapital primo 2017 1.195.986 

Resultat fra regnskabsopgørelse – skattefinansieret område +91.134 

Resultat fra regnskabsopgørelse – forsyningsvirksomhed -2.002 

Regulering af feriepengeforpligtigelse  overføres ikke automatisk til udgiftsregnskab -4.237 

Udvikling i fysiske anlægsaktiver -76.216 

Afskrivning af restancer -2.105 

Øvrige reguleringer -41.865 

Egenkapital ultimo 2017 1.160.695 

 

1. Specifikation af primo saldo korrektion på egenkapital (i 1.000 kr.)  

Grundkapitalindskud – Landsbyggefonden *) 29.319 

Grundkapital – Plejecentret Christians Have *) 7.541 

Grundkapital – Driftsstøttelån *) 2.160 

Samlet primosaldo korrektion 39.020 

*) nulstilles ved regnskabsafslutningen. 
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6. Hensatte forpligtelser 

Kommunens forpligtigelser til tjenestemandspension og arbejdsskade er optaget i balancen. 

1.000 kr. Primo Bevægelse Ultimo 

Ikke forsikringsdækket tjenestemandspension -29.836 3.806 -26.030 

Pensionsforpligtelse den lukkede lærergruppe -3.995 -93 -4.088 

Ikke forsikringsdækket arbejdsskadeforpligtelse -5.594 527 -5.067 

I alt -39.425 4.240 -35.185 

Alle kommunens tjenestemandspensioner, bortset fra pensionsforpligtelse vedr. den lukkede lærergruppe, 
er delvis dækket ved forsikring i SamPension.  

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte den 17. november 2014 overgang til ny ugaranteret ordning 
for genforsikring af pensionsforpligtelsen vedr. tjenestemænd pr 1. januar 2015. Der er foretaget en aktu-
armæssig beregning ultimo 2016, og hensættelsen er korrigeret i forhold til den aktuarmæssige beregning 
i regnskab 2016. Hensættelsen er i 2017 reguleret med udgifterne i det udgiftsbaserede driftsregnskab. 

Pensionsforpligtelsen vedr. den lukkede lærergruppe er beregnet på baggrund af den betalte pensionsan-
del ultimo december 2017 vedr. førtidspension og skalaløn. Der var i regnskab 2015 alene hensat pensi-
onsforpligtigelse vedr. førtidspension. Pensionshensættelse vedr. skalaløn er beregnet ud fra forventning 
til levetid.  

Forpligtelsen vedr. arbejdsskade er optaget i forhold til årlig aktuarmæssig beregning fra forsikringsmæg-
ler. Jf. aktuarrapporten vedr. arbejdsskader er hensættelsen forøget med 527 t kr. i forhold til regnskab 
2016.  

7. Kortfristede gældsforpligtelser. 

1.000 kr. 
Restgæld  

pr. 31.12.2017 

Gæld til staten, boligindskudslån samt diverse systemkonti -3.816 

Kirkelige skatter -3.641 

Skyldige feriepenge -.77.472 

Anden kortfristet gæld (primært systemkonti med kreditorbetalinger,  
der udtrykker kommunens gæld til leverandører) 

-94.498 

Mellemregningskonti -45.778 

I alt -225.205 

8. Langfristede gældsforpligtelser 

1.000 kr. 
Restgæld  

pr. 31.12.2017 

Lån Kommunekredit -181.345 

Lån Kommunekredit - ældreboliger -96.552 

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -48 

I alt -277.945 
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Solrød Kommune har følgende swapaftaler med Danske Bank: 

Modpart: Danske Bank 

Swap nr. 5559J 
(Lånenr. 201137096 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdr.s CIBOR 3,86 % p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 51.293.000,00 

Hovedstol 31/12 2017 DKK 41.651.634,08 

Handelsdato 29. marts 2011 

Startdato 31. marts 2011 

Slutdato 31. marts 2036 

 

Modpart: Danske Bank 

Swap nr. 6847W 
(Lånenr. 201238610 i Kommunekredit) 

Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdr.s CIBOR 2,4570 % p.a. 

Hovedstol oprindeligt DKK 47.983.000,00 

Hovedstol 31/12 2017 DKK 40.607.594,64 

Handelsdato 29. marts 2012 

Startdato 2. april 2012 

Slutdato 7. april 2037 

9. Kautions- og garantiforpligtelser 

Kommunens kautions- og garantiforpligtelse på 1.682.456 t.kr. pr. 31. december 2017 er specificeret ne-
denfor. 

Forpligtelse ultimo året, 1.000 kr. 2017 

HMN Naturgas I/S 2.890 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) 40.162 

ARGO I/S ( tidligere KARA/NOVEREN I/S) 76.266 

Trafikselskabet Movia 647 

Solrød Fjernvarmeværk 55.891 

Solrød Spildevand A/S 44.707 

Solrød Biogas A/S 77.035 

Regaranti, almennyttigt boligbyggeri 183.189 

Udbetaling Danmark 1.184.136 

Finansielt leasede aktiver vedr. Østsjællands Beredskab 17.533 

I alt 1.682.456 

Det skal oplyses at alle landets kommuner hæfter solidarisk for garantien til Udbetaling Danmark på 
1.184.136 t.kr.  

Der er solidarisk hæftelse for garantien til Østsjællands Beredskab mellem kommunerne: Høje Taastrup, 
Ishøj, Vallensbæk, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns. 
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10. Eventualrettigheder/ -forpligtelser 

Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, tilsammen på 59,3 mio.kr. pr. 31. december 2017. 
Eventualrettigheder er ydelser, der i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kom-
munen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende og har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. 

Eventualforpligtelser optages derudover og er eventuelle kendte omkostninger i forbindelse med retssa- 
ger samt ubehandlede fakturaer, hvor betalingsforholdet endnu ikke er afklaret ved afslutning af regn- 
skabsåret, samt operationel leasing. Eventualforpligtelserne udgør 2,8 mio.kr. pr. 31. december 2017. 

Eventualrettigheder/ -forpligtelser kan specificeres som følger: 

Eventualrettigheder, 1.000 kr. Gældsbrev / pantebrev 
Restgæld  

pr. 31.12.2017 

Indskud i Landsbyggefonden 55.715 

Boligselskab Sjælland, afd. Gulspurven 1.472 

Jersie Forsamlingshus 300 

Solrød Forsamlingshus 598 

Ejerpantebreve udstedt i henhold til serviceloven § 116 1.200 

Eventualrettigheder i alt 3.570 

Samlede eventualrettigheder 59.284 

 

Eventualforpligtigelser, 1.000 kr.   

Årsopgørelse, Kommune Leasing, operationel leasing 2.816 

Eventualforpligtelser i alt 2.816 
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Personaleoversigt 

Personaleoversigt – Fast personale 2013 2014 2015 2016 2017 

Byudvikling, miljø og trafik 22 1 22 25 25 

Undervisning og kultur 427 446 417 407 410 

Sundhedsområdet 24 24 28 27 28 

Sociale opgaver og beskæftigelse 509 509 498 527 548 

Administration 180 190 186 187 194 

Fast personale i alt 1.162 1.170 1.151 1.171 1.205 

Personaleoversigt – Fast + løst personale 2013 2014 2015 2016 2017 

Byudvikling, miljø og trafik 23 3 24 28 26 

Undervisning og kultur 438 457 426 416 422 

Sundhedsområdet 24 23 27 27 28 

Sociale opgaver og beskæftigelse 536 535 527 552 575 

Administration 180 189 185 185 190 

Personale i alt 1.201 1.207 1.189 1.208 1.242 

Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger, og er således ikke udtryk for antal ansatte i kom-
munen. Det samlede personaleforbrug, der også indeholder løst ansat personale, viser et stigning i an-
tallet af ansatte med 19 fuldtidsstillinger.  

5 års nøgletal 

Økonomisk råderum 
 

Opr. 
Budget 

2013 

Regnskab 
2013 

Opr. 
Budget 

2014 

Regnskab 
2014 

Opr. 
Budget 

2015 

Regnskab 
2015 

Opr. Bud-
get 2016 

Regnskab 
2016 

Opr. 
Budget 

2017 

Regnskab 
2017 

(mio. kr.) 

Indtægter                 

-1.238,5 -1.239,0  Skatter -1.078,0 -1.078,3 -1.093,5 -1.093,9 -1.111,8 -1.110,6 -1.142,9 -1.143,4 

Tilskud og udligning -57,3 -54,0 -51,8 -53,9 -9,1 -3,0 6,3 8,2 -16,1 -19,3 

Beskæftigelsestilskud         -43,2 -45,9 -46,7 -47,5 46,2 46,5 

Indtægter i alt -1.135,3 -1.132,3 -1.145,3 -1.147,9 -1.145,9 -1.159,5 -1.183,3 -1.182,7 -1.208,4 -1.211,8 

Udgifter                     

Serviceudgifter 890,3 858,8 885,7 886,5 911,0 908,6 925,6 908,2 886,1 879,8 

Overførselsudgifter 188,4 188,0 194,1 212,4 205,6 204,2 227,9 218,0 227,4 200,8 

Renter 9,5 3,7 7,9 2,2 5,3 4,7 3,8 1,1 2,7 1,4 

Udgifter i alt 1.088,3 1.050,5 1.087,7 1.101,0 1.121,9 1.117,5 1.157,3 1.127,2 1.178,7 1.144,6 

Budgetbalance -47,1 -81,8 -57,6 -46,9 -24,0 -42,0 -26,0 -55,5 -29,6 -67,2 

Afdrag på lån 14,4 75,5 11,8 11,8 12,4 12,3 13,6 15,0 14,2 16,4 

Finansielt råderum   
(- = positivt råderum) 

-32,7 -6,3 -45,7 -35,0 -11,6 -29,7 -12,4 -40,5 -15,5 -50,8 

Skattefin. anlæg 34,9 40,0 39,6 63,5 47,0 36,9 13,3 -44,8 11,0 -23,9 

Brugerfin.område 3,9 1,9 1,6 -0,5 1,5 0,9 2,0 1,0 0,7 2,0 

Finansforskydninger 22,0 4,1 24,4 38,7 6,1 4,5 27,5 -7,7 -27,1 -12,1 

Lånoptagelse 14,4 75,5 -9,0 -5,7 -7,0 -16,4 -11,0 0,0 -7,0 0,0 

Resultat 28,1 39,7 10,9 61,0 36,0 -3,8 19,4 -91,9 -37,8 -84,9 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller krav om, at kommunen i forbindelse med årsregnskabet skal op-
lyse om, hvorvidt kommunen har udført arbejde for andre offentlige myndigheder, og i givet fald i hvilket 
omfang. 

Tabel 1: Solrød Kommune har varetaget opgave(r) for andre kommuner / myndigheder. 

Myndighed Opgave Udgifter, kr. Indtægter, kr. 

Vandrådet – Køge Bugt (2.4) Sekretariatsbetjening  272.323 -272.323 

K-17 Sekretariat Sekretariatsbetjening, med overhead 222.118 -304.368 

Note: Sekretariatsbetjening af KKR Sjælland er vurderet ikke at være omfattet af kravet 

 

 

 

Som supplement medtages større opgavevaretagelse udført af anden kommune / myndighed. 

Tabel 2: Solrød Kommune har bl.a. fået varetaget opgave(r) af andre kommuner / myndigheder. 

Myndighed Opgave Udgifter, kr. Indtægter, kr. 

Greve Kommune Greve-Solrød Erhvervsservice 537.688 0 
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Ledelseserklæring 

Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2017 for Solrød Kommune oversendes til revisio-
nen. 

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overens-
stemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget-
og Regnskabssystem for Kommuner. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende 
billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle status samt årets økonomiske resultat. 

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. 

 

Solrød Kommune, den 30. april 2018 

 

 

Niels Hörup   Henrik Winther Nielsen 
Borgmester   Administrerende direktør 
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Den uafhængige revisors erklæring 

 

Modtages i forbindelse med revisionen afgiver revisionsberetning senest den 15. juni 2018. 
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