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Solrød Kommune – det bedste sted at 
leve og bo 

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste 
sted at leve og bo! Det er ikke en vision, vi som byråd og 
kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil 
med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, 
der tager ansvar. Vi har derfor altid fokus på borgernes, 
foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjæl-
per borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. 

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for 
vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bed-
ste sted at leve og bo. Vi står på tæer for at give børn og 
unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan 
bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter 
vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige 
aspekter og komme godt videre til næste trin i livets faser. 

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  er et andet 
vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet ta-
ger vi hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi støtter op 
om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser 
i form af fx en tryg start på livet i dagtilbud, gode folke-
skoler og en værdig ældrepleje, og vi lytter til, hvad tryg-
hed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte bor-
ger. 

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible 
rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og 
stiller rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og 
fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud 
med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger 
til den enkelte borgers behov og ressourcer. 

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 
er et vigtigt pejlemærke. Vi lytter - og sammen og i dialog 
med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger 
og den størst mulige værdi. Det gælder både der, hvor 
borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, 
og når det handler om kommunens overordnede udvik-
ling. 

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød 
Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste 
sted at leve og bo. Vi planlægger langsigtet og sikrer der-
med en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og 
miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mu-
lighed for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet. 

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstæn-
dighed og er dermed et fundament for, at vi kan være det 
bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og 
udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så 
effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan 
fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad 
gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
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Økonomisk råderum 
 
Tabel 1 Økonomisk Råderum 2020-2023, Selvbudgettering i alle år 

Samlet økonomi 

ØKONOMISK RÅDERUM – NETTO, MIO. KR. 2020 2021 2022 2023 

Indtægter -1.382,1 -1.391,8 -1.450,5 -1.516,3 

Skatter -1.347,9 -1.401,0 -1.463,6 -1.518,2 

Udligning 75,3 81,1 78,9 81,0 

Tilskud -97,5 -85,4 -84,1 -78,6 

Efterregulering, selvbudgettering m.m. -12,0 13,5 18,3 -0,5 

Udgifter 1.373,8 1.373,6 1.424,0 1.479,5 

Serviceudgifter (servicerammen) 1.030,6 1.040,3 1.055,7 1.074,7 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 71,6 72,4 75,1 76,8 

Opsparede feriemidler – ny ferielov 45,6 0,0 0,0 0,0 

Overførselsudgifter 225,6 227,5 226,4 225,9 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 31,9 65,3 100,6 

Renter 0,5 1,5 1,5 1,5 

Budgetbalance (- = overskud) -8,3 -18,2 -26,6 -36,8 

Afdrag på lån 19,4 19,7 20,0 20,2 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) 11,1 1,5 -6,6 -16,5 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 79,3 52,8 44,4 10,8 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -3,5 -68,8 -3,7 0,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 1,0 1,7 0,6 

Brugerfinansieret område 1,6 1,4 -0,8 -0,8 

Pulje til pris- og lønregulering  0,0 -0,1 -0,2 -0,4 

Finansforskydninger -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 

Hensættelse – opsparede feriemidler ny ferielov -45,6 1,4 0,2 1,2 

Lånoptagelse -1,0 0,0 0,0 0,0 

Nettotræk på kassebeholdning  

(- = forøgelse af kassebeholdning) 

41,5 -11,5 34,2 -5,9 
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Udvikling i kassebeholdning 
I nedenstående tabel er vist udviklingen i kassebehold-

ningen. Det skal bemærkes, at brugerfinansieret område 

ikke indgår i beregning af disponibel kassebeholdning, 

idet der er en samlet gæld til kommunekassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning 

 

  

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR. 2020 2021 2022 2023 

Samlet kassebeholdning – primo 173,2 131,8 143,3 109,2 

Samlet kassebeholdning – ultimo 131,8 143,3 109,2 115,1 

Brugerfinansieret område (affald) – primo -0,9 -2,5 -3,8 -2,8 

Brugerfinansieret område (affald) – ultimo -2,5 -3,8 -2,8 -1,7 

Hensættelse, arbejdsskade – primo 5,9 4,7 4,7 4,5 

Hensættelse, arbejdsskade – ultimo 4,7 4,7 4,5 4,6 

Disponibel kassebeholdning – primo 167,4 127,1 138,7 104,6 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 127,1 138,7 104,6 110,4 

Måltal, kassebeholdning – ultimo 71,1 72,2 73,7 75,5 

Måltal pr. indbygger, i kr. 3.000 3.000 3.000 3.000 
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Driftsbudget 
 
Tabel 3 Driftsbudget 2020-2023 

  

DRIFTSBUDGET, 2019 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2020 2021 2022 2023 

Serviceudgifter N 1.147,7 1.112,7 1.130,8 1.151,5 

Serviceramme N 1.030,9 1.341,6 1.356,4 1.376,7 

Økonomi- teknik- og miljøudvalget N 240,3 238,8 236,2 238,8 

2. Teknik og miljø, udgifter U 67,7 65,9 64,4 64,4 

2. Teknik og miljø, indtægter I -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

3. Kommunale ejendomme, udgifter U 62,6 63,1 63,5 64,3 

3. Kommunale ejendomme, indtægter I -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 

4. Adm., borger- og erhvervsservice, udgifter U 116,7 116,6 114,9 116,7 

4. Adm., borger- og erhvervsservice, indtægter I -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 

Familie- og uddannelsesudvalget N 427,5 430,4 436,2 444,1 

5. Udvikling og læring for børn og unge,  

udgifter 
U 

425,9 428,7 434,0 441,9 

5. Udvikling og læring for børn og unge,  

indtægter 
I 

-86,1 -86,1 -86,1 -86,1 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

udgifter  
U 

89,3 89,3 89,8 89,8 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

indtægter 
I 

-1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 362,8 371,2 383,3 391,9 

7. Beskæftigelse og social indsats, udgifter U 41,8 41,2 41,2 41,2 

7. Beskæftigelse og social indsats, indtægter I -1,9 -1,3 -0,8 -0,8 

8. Det specialiserede voksenområde, udgifter U 89,5 88,9 88,9 88,9 

8. Det specialiserede voksenområde, indtægter I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

9. Sundhed og ældre, udgifter U 241,3 250,5 260,7 269,3 

9. Sundhed og ældre, indtægter I -31,2 -31,6 -30,2 -30,2 

10. Kultur og fritid, udgifter U 27,1 27,1 27,3 27,3 

10. Kultur og fritid, indtægter I -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 
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DRIFTSBUDGET, 2019 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2020 2021 2022 2023 

Undtaget Servicerammen N 117,1 72,4 75,1 76,8 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget  45,6 0,0 0,0 0,0 

4. Adm., borger- og erhvervsservice, udgifter U 45,6 0,0 0,0 0,0 

4. Adm., borger- og erhvervsservice, indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget 
N 

-1,4 -1,4 

 

-1,4 -1,4 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

udgifter 
U 

8,1 8,1 8,1 8,1 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

indtægter 
I 

-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Social- sundheds- og fritidsudvalget N 73,0 73,8 76,5 78,2 

8. Det specialiserede voksenområde, udgifter U 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Det specialiserede voksenområde, indtægter I -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

9. Sundhed og ældre, udgifter U 92,0 92,8 95,6 97,2 

9. Sundhed og ældre, indtægter I -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 

Overførsler N 225,6 227,5 226,4 225,9 

Familie- og uddannelsesudvalget N 4,1 4,1 4,1 4,1 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

udgifter 
U 

8,1 8,1 8,1 8,1 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde, 

indtægter 
I 

-4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 221,5 221,5 221,5 221,5 

7. Beskæftigelse og social indsats, udgifter U 288,5 287,5 286,3 285,9 

7. Beskæftigelse og social indsats, indtægter I -67,1 -64,1 -64,1 -64,1 

Brugerfinansierede områder N 1,6 1,4 -0,8 -0,8 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,6 1,4 -0,8 -0,8 

2. Teknik og miljø, udgifter U 27,9 27,6 27,1 27,1 

2. Teknik og miljø, indtægter I -26,3 -26,3 -27,9 -27,9 
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Anlægsbudget 
 

 

 
Tabel 4 Skattefinansierede anlæg 2020-2023 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Mål og 

Økonomi for politikområde 11 Skattefinansierede anlæg. 

 

Der er i økonomiaftalen for 2020, der er indgået mellem 

KL og regeringen, aftalt at kommunerne maksimalt må 

budgettere med 19,1 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. æl-

dreboliger. Anlægsrammen er ikke fordelt på kommu-

ner. Hvis der tages udgangspunkt i Solrød Kommunes 

andel af det samlede indbyggertal i hele landet svarer 

det til 76,6 mio. kr. Der er i budgetforslaget afsat 79,3 

mio. kr. brutto inden for anlægsrammen. 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi for 

Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kom-

mune” er senest blevet godkendt af Byrådet den 18. juni 

2018.  

 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemær-

ker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske 

rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle 

grundlag for at kommunens beslutninger om serviceni-

veauet kan føres ud i livet. 

 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder end-

videre bemyndigelse til administrerende direktør og 

økonomichef til i forening at træffe beslutninger inden 

for principperne i strategien i forhold til placering af 

overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, 

afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af 

lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gælds-

porteføljen, samt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKTTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB,  

2019 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR 
U/I 2020 2021 2022 2023 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, udgifter U 16,7 21,0 8,4 7,2 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, indtægter I 0,0 -3,6 -3,7 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget, udgifter  U 47,8 10,9 4,8 1,4 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, udgifter U 11,0 20,1 28,2 2,1 

Udstykninger, udgifter U 3,7 0,7 3,0 0,0 

Udstykninger, indtægter I -3,5 -65,2 0,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt, udgifter U 79,3 52,8 44,4 10,8 

Skattefinansierede anlæg i alt, indtægter I -3,5 -68,8 -3,7 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 75,8 -16,0 -40,7 10,8 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 

2019 samt boligudbygningsplanen for årene 2019- 

2030, udarbejdes en befolkningsprognose for perioden 

2019-2030. 

 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forvent-

ningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de 

kommende år, specielt for Trylleskov Strand og Havdrup 

Vest.  

 

I forventningerne indgår de planer der ligger, og det ud-

bygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende 

tidspunkt. 

 

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en 

række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - 

og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes 

ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et 

kort med placering af indbyggerne ud fra diverse krite-

rier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et 

kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit 

bygger forudsætningerne 

i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og 

flytte–mønstre i den 4 årige periode 2015-2018. 

 

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningspla-

nen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændrin-

gen skyldes primært, at der er forventning om 

flere nye boliger i forhold til sidste år. Samtidig er der 

foretaget ændringer imellem årene. 

 

Boligudbygningsplan 
 

Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en 

stor udbygning i perioden 2019-22, hvorefter der for-

ventes markant færre nye boliger. Den primære grund 

er at områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på 

det tidspunkt er fuldt udbygget. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstil-

væksten primært afhænger af boligudbygningen, og 

sker udbygningen ikke i den takt som er anført i bolig-

udbygningsplan 2019, vil det betyde at befolkningstil-

væksten bliver lavere end prognosen viser. 

 

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. 

 Type 1: Åben-lav bebyggelse 

 Type 2: Tæt-lav bebyggelse 

 Type 3: Etagebebyggelse 

 Type 5: Seniorboliger 

 
Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

 

  

Befolkningsudvikling og demografi 

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Solrød Kommune i alt 223 144 265 247 88 2 2 

Havdrup Skoledistrikt 13 42 74 50 40 0 0 

Munkekær Skoledistrikt 193 66 58 51 1 1 1 

Uglegård Skoledistrikt 17 36 133 146 47 1 1 
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Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt 

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

 

 

 

 

  

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Havdrup Skoledistrikt i alt 13 42 74 50 40 0 0 

Havdrup Vest, Parcelhuse 2       

Havdrup Vest, etape 5  24      

Havdrup Vest, Etape 7  0 30 30 40   

Bryggerivej 11       

Børnehave Allé  5      

Pibefabrikken, Naurbjerg  3 4     

Kildebrogårdsvej  10 40 20    

Skovvænget        

Ørnesæde        

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Munkekær Skoledistrikt i alt 193 66 58 51 1 1 1 

Bybjerg 11  10      

Trylleskov - Boligø 16 70       

Trylleskov - Boligø 19 32       

Trylleskov - Boligø 20+21 20       

Trylleskov - Boligø 23 71       

Trylleskov - Boligø 3  56      

Trylleskov - Boligø 6+7   58 50    

Fingerplan - Byudvikling Solrød Landsby    1 1 1 1 
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Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt 

Demografi 
For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for lø-

bende at afsætte midler til demografiske ændringer, er 

der afsat demografipuljer på flere områder. Det drejer 

sig om ældre-, daginstitutions-, skole og sundhedsom-

rådet, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige 

udviklinger. 

 

De modeller der anvendes til fremregning af demografi 

er relativt enkle. De baserer sig på et bestemt forbrugs-

mønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, 

antallet af og brugen af ydelser på ældreområdet etc. 

Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udvik-

lingen i befolkningen, og heraf kommer så en forventet 

udvikling i udgifterne, negativ som positiv. 

 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangs-

punktet lineært. Dette vil dog ikke altid være tilfældet, 

ofte vil en udvikling ske i trin. F.eks. ved udbygning af 

antallet af ældreboliger / plejehjemspladser. I sådanne 

tilfælde vil der komme mer- eller mindre-udgifter i for-

hold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er 

afsat midler der mere eller mindre afspejler de økonomi-

ske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvor-

fra der kan frigives til den almindelige drift. Puljerne er 

placeret under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografimodellerne 

Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2020. 

Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der nor-

malt er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). 

Øvrige udgifter vil i udgangspunktet være faste, 

uanset antallet af brugere. 

 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i 

det enkelte år. Såfremt budget 2020-2023 ud fra disse 

beregninger skal ændres, bliver ændringerne som ho-

vedregel lagt i demografipuljer. Disse puljer kan alene 

frigives af Byrådet efter ansøgning, eller i forbindelse 

med regulering af årspladser i daginstitutionerne og 

SFO. 

 

Udgiftsbehovet er stigende grundet befolkningstilvæk-

sten og ændring i befolkningssammensætning. Da ud-

gifterne næsten udelukkende er serviceudgifter, giver 

det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da 

det ikke kan forventes, at serviceudgiftsrammerne vil 

vokse i samme takt som det skitserede demografiske 

pres. Med andre ord vil der fremefter være et betydeligt 

pres på Solrød Kommunes serviceudgiftsramme, alene 

på baggrund af den demografiske udvikling i kommu-

nen. 

 

I tilskud- og udligningsmodellen fra Kommunernes 

Landsforening (KL), hvorefter kommunen beregner til-

skud og udligning de kommende år, ser man tilsvarende 

en vækst i det beregnede udgiftsbehov. 

 

  

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Uglegård Skoledistrikt i alt 17 36 133 146 47 1 1 

Fortætning Fasanvej 1 1 1 1 1 1 1 

Christians Have 16 10      

Jersie Skole  25 20 20 21   

Cordoza Parken   100 100    

Solrød Strandvej – overfor center   12     

Solrød Center – Stationspladsen    25 25   
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Tabel 5 Demografipuljer 

  

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Demografipuljer i alt 9.149 23.037 40.628 56.685 

Dagtilbud i alt 4.121 5.945 8.448 8.708 

Vuggestue / Dagpleje 1.774 1.774 2.296 1.879 

Børnehaver 2.346 4.171 6.152 6.830 

Skoler i alt 669 2.600 5.537 11.177 

Havdrup Skole -599 -670 1.065 2.838 

Munkekær Skole 547 1.818 2.963 4.665 

Uglegård Skole 720 625 -181 966 

SFO1 + SFO2 0 826 1.690 2.709 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt 4.334 12.576 21.992 30.529 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 2.292 4.420 6.699 8.968 

Plejecenter Chr. Have 54 4.232 9.285 13.463 

Hjemmesygepleje 1.136 1.946 2.810 3.693 

Genbrugshjælpemidler 460 932 1.458 2.002 

Genoptræning 150 547 984 1.379 

Daghjem 243 500 756 1.023 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt 26 1.916 4.651 6.270 

Medfinansiering af hospitaler, lægebesøg mv. 26 1.916 4.651 6.270 
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Familie og uddannelsesudvalget 
Demografi i vuggestuer og dagpleje 

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprog-

nosen, de fremkomne tal omregnes til et forventet 

børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i 

befolkningstallet i løbet af året. 

 
Figur 1: Dagpasning, antal 0-2 årige, i perioden 2016-28  

 
 

Siden 2015 er der sket et relativ stor stigning i antallet af 

de 0-2 årige. Tendensen forventes at fortsætte indtil 

2023. Mellem 2019 og 2023 forventes 55 flere 0-2 årige, 

svarende til 6,8 pct. 

 

I perioden 2023-28 forventes et fald i antallet af de 0-2 

årige på 81 børn.  

 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer 

og dagpleje. Sidstnævnte antages at have 18 gæstedag-

plejepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse 

pladser skal tillægges nettonormeringen i dagplejen, 

af hensyn til barsel, sygdom etc.  

 

Demografi i børnehaver 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprog-

nosen. De kendte børn lægges til befolkningsprogno-

sen, men det antages som udgangspunkt ikke, at der vil 

ske mertilflytning de kommende år. De fremkomne tal 

omregnes til et forventet børnetal medio året, for at til-

godese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af 

året. 

 

Figur 2 Dagpasning, antal 3-5 årige, i perioden 2016-28 

 
 

I modsætning til de yngste børn, er stigningen i antallet 

af de 3-5 årige først sket fra 2017 og frem.  Tendensen 

forventes at fortsætte indtil 2023. Mellem 2019 og 2023 

forventes 190 flere 3-5 årige. Det svarer til knap 23 pct. 

 

I perioden 2023-28 forventes et fald i antallet af de 3-5 

årige på 100 børn.  

 
Tabel 6 Årspladser i dagtilbud 

ÅRSPLADSER  

I DAGTILBUD 

2020 2021 2022 2023 

I alt årspladser 1.448 1.483 1.526 1.535 

Vuggestue / Dagpleje 545 545 550 546 

Børnehave 903 938 976 989 

 

Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2020 på baggrund af 

normeringen fra skoleårets planlægning 2018/19. Der-

udover tildeles et demografibudget på baggrund af for-

ventningen til skoleåret 2019/20. 

 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem inde-

værende skoleår og det forventede elevtal til det kom-

mende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at 

vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede 

skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter 

er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med hen-

holdsvis 7/12 og 5/12. 
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Figur 3 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2016-28 

 
 

Generelt har antallet af de 6-16 årige været stabilt de 

senere år, dog med en stigende tendens. Den tendens 

forventes at fortsætte i de kommende år. 

 

Mellem 2019 og 2023 forventes en stigning i antal 6-16 

på 196 børn. Det svarer til 5,6 pct. I perioden 2023-28 

forventes en stigning på 155 børn.  

 

Der er flere faktorer som har betydning for demografi-

beregningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte 

årgang på den enkelte skole har betydning for økono-

mien, selvom det ikke altid kan ses ud fra det samlede 

elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde 

oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. 

Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer 

i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, som ligele-

des har betydning for økonomien. 

 
Tabel 7 Elevtalsprognose 

 2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

I alt elever 2.605 2.648 2.704 2.794 

Havdrup 524 522 564 602 

Munkekær 859 908 961 993 

Uglegård 1.126 1.122 1.083 1.103 

Elever i specialklasser 96 96 96 96 

 

Tabel 8 Årspladser i SFO 

ÅRSPLADSER  

I SFO 

2020 2021 2022 2023 

I alt årspladser 1.488 1.534 1.583 1.647 

SFO1 924 977 1.032 1.091 

SFO2 564 557 551 556 

 

 

Social-, sundheds og fritidsud-

valget  
Demografi på ældreområdet 

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, 

afsættes ligeledes puljer på ældreområdet. Der er i alle 

tilfælde lagt forskydninger ind, der relaterer sig til be-

folkningsprognosen, men på ældreområdet skal der ta-

ges hensyn til begreber såsom ”Sund Aldring” og Inno-

vation. 

 
Figur 4 De ældre, antal 65-74 årige, i perioden 2016-28 

 
 
Figur 5 De ældre, antal 75-84 årige, i perioden 2016-28 
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Figur 6 De ældre, antal 85+ årige, i perioden 2016-28 

 
 

Der forventes færre borgere i alderen 65-74 år. I perio-

den 2019-23 forventes 253 færre borgere i aldersgrup-

pen, som svarer til 9,3 pct.  

I perioden 2023-28 forventes et mindre fald på 77 bor-

gere.  

 

Antallet af de 75-84 årige er stigende, og den tendens 

forventes at fortsætte i de følgende år. Fra 2019-23 for-

ventes en stigning på 602 borgere, svarende til 40,9 pct. 

I perioden 2023-28 forventes en stigning på 100 bor-

gere.  

 

Der er stigende antal 85+ årige, og den tendens fort-

sætter igennem hele perioden. Mellem 2019-23 er der 

en forventet stigning på 97 borgere i aldersgruppen, 

svarende til 28,5 pct. 

I perioden 2023-28 forventes en stigning på 240 bor-

gere. 

 

Hjemmehjælp 

Antallet af visiterede timer til hjemmepleje er steget fra 

ca. 5.200 timer primo 2015 til ca. 7.000 timer i foråret 

2019. 

Stigningen skal ses i lyset af en stigning i antallet af bor-

gere visiteret til hjemmepleje. Antallet af visiterede bor-

gere til hjemmepleje er steget fra ca. 390 primo 2015 til 

ca. 445 i august 2019, svarende til en stigning på i stør-

relsesordenen 16 pct. 

 

Plejeboliger 

Demografipuljerne på plejeboligområdet beregnes på 

baggrund af antallet af brugere i aldersgrupperne; 18- 

65 år, 66-75 år, 76-85 og 86+ år. 

 

Den demografisk betingede vækst i efterspørgslen efter 

plejeboligpladser beregnes som et medio-behov per 

aldersgruppe, som fremskrives med udviklingen i be-

folkningstallet i den pågældende aldersgruppe jf. Be-

folkningsprognosen 2019. 

 

Medio-behovet er baseret på gennemsnitlige til- og af-

gange til og fra plejebolig i en periode på 3 sammen-

hængende år - en slags forbrugsfrekvens for plejeboli-

ger. De gennemsnitlige tilgange er efterfølgende juste-

ret for ”sund aldring”. 

 

Plejeboligpladserne er beliggende på plejecenteret Chri-

stians Have, der er udbygget til 142 pladser. Hvoraf de 

sidste 10 pladser, forventes indflytningsklare foråret 

2020. Indflytningen i plejeboligerne sker forventeligt i 

langsommere tempo, og forventes afsluttet primo 2021. 

Der vil derfor være tale om tomgangsudgifter til husleje 

og / eller plejepakker, hvilket er indregnet i demogra-

fien. 

 

Udbygningen har ikke betydning for efterspørgslen af 

plejeboligpladser, der er behovsstyret. Men behov og 

kapacitet skal følges ad på sigt. 

 

Hjemmesygepleje 

Hjemmesygepleje er sygepleje til borgere i eget hjem. 

Der ydes hjemmesygepleje til borgere i alle aldre, men 

ældre borgere er dog den primære målgruppe, hvorfor 

demografipuljen ligger her. 

 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af visi-

terede timer i hjemmesygeplejen i 2018 fordelt på 

aldersgrupper og sammenholdt med befolkningstallet i 

2018. Herved fås en slags aldersrelateret forbrugsfre-

kvens af hjemmesygeplejeydelser som herefter fremskri-

ves med befolkningsprognosen for 2019. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 

65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 årige, 

85-89 årige, 90-94 årige samt 95+ årige. 

 

Forebyggende hjemmebesøg 

Fra budget 2019 bliver der ikke længere beregnet de-

mografi på forebyggende hjemmebesøg, da der i 2018 

blev afsat ekstra ressourcer til området, og beregningen 

af et behov ikke antages at være helt retvisende. 
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Hjælpemidler 

Ved hjælpemidler tænkes mest de hjælpemidler ældre 

og handicappede skal bruge i deres hverdag eksempel-

vis rollatorer, men det er ikke det fulde billede, da alle 

borgere kan få brug for hjælpemidler i kortere eller læn-

gere perioder, f.eks. ved brud på knogler. 

 

Det antages derfor i beregningen af demografipuljen, at 

50 % af udgifterne til hjælpemidler følger befolknings-

udviklingen for de 0-64 årige, mens 50 % af udgifterne 

følger befolkningsudviklingen for de 65+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til 

hjælpemidler i 2017 sammenholdt med befolkningen 

fordelt på aldersgrupper i 2017 og fremskrevet med ud-

viklingen i disse jf. Befolkningsprognosen 2018. 

 

Genoptræning 

Genoptræning retter sig typisk mod ældre og yngre, der 

efter et hospitalsophold / ulykke eller lignende, har brug 

for støtte til at få genoptrænet førligheden. Dette vil 

ofte være i samarbejde med regionen. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 

65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 årige, 85-89 

årige, 90-94 årige samt 95+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til 

genoptræning i 2017 fordelt på aldersgrupper og sam-

menholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 

2017. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af genop-

træningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som her-

efter fremskrives jf. Befolkningsprognosen 2019. 

 

Medfinansiering af sundhedsvæsnet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet er 

en betaling til regionerne for sygesikring, somatiske og 

psykiatriske behandlinger. Afregningen foretages af 

Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i takster, der 

dækker en andel af den samlede udgift. 

 

For 2020 er den beregnede demografipulje minimal. 

Derimod er grundbudgettet opskrevet til egen bereg-

ning af udgifterne i 2020, baseret på fastfrysningsord-

ningen i 2019.  

 

For årene 2021 – 2023 beregnes puljen som den gen-

nemsnitlige udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering 

pr. borger i 2019. 

 

Daghjem 

Puljen er fastsat ud fra den forventede stigning i antallet 

af +65 årige i kommunen til 2019. Der afsættes ikke 

yderligere midler de kommende år, ud fra antagelsen 

om at behovet ikke nødvendigvis stiger lineært med an-

tallet af ældre i kommunen. 
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