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Kære læser 

 

Det går godt i Solrød Kommune, og der er god grund til optimisme. Solrød Kommune er beriget med en 

veluddannet og erhvervsaktiv befolkning, og det betyder, at kommunen har en af landets laveste ledigheder 

på kun 2,2 %. Rigtig mange – især børnefamilier – har ønsket at flytte til de to attraktive nye boligområder i 

Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Det sikrer både kommunen flere skatteindtægter og en mere robust be-

folkningssammensætning. 

Et enigt Byråd har den 23. september 2018 indgået aftale om budget 2019-2022, der sikrer en fortsat bære-

dygtig udvikling af Solrød Kommune, der baserer sig på en drift i balance og en økonomisk ansvarlig an-

lægsplan, der sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune finansieret af den disponible kassebe-

holdning.  

Serviceniveauet fastholdes på nuværende niveau på alle områder, og de stigende udgifter til dagpasnings-

området inkl. øget pædagogandel og den demografiske udvikling på ældreområdet inkl. genindførelse af 

rengøring hver 2. uge kan rummes indenfor budgettet. I budget 2019 er der selvbudgettering af skat, tilskud 

og udligning, da dette er mest fordelagtigt for Solrød Kommune, ligesom der er uændret skatteprocent og 

grundskyldspromiller – og fortsat ingen dækningsafgift for erhvervsvirksomheder. 

Byrådet har lagt en økonomisk ansvarlig linje, der betyder, at der er orden i økonomien og plads til at inve-

stere. Men vækst betyder også, at Byrådet skal holde hænderne fast på rattet, så udgifterne ikke løber løbsk 

– udviklingen skal være bæredygtig. 

Mål og Økonomi 2019-2022 er Solrød Byråds årlige budgetdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål 

og serviceniveauer, fordelt på 11 politikområder. Under hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, 

der er afsat til området samt de ændringer, der er indarbejdet i budgettet under overskriften ”Nye budget-

initiativer i 2019-2022”. 

 

Jeg ønsker dig god læselyst! 

 

Niels Hörup 

Borgmester 
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Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
 

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 hjælper 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 bedste 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 tager 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 folkeskoler og en værdig 

ældrepleje, og vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger. 

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 udvikling. 

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 dermed en bæredygtig udvikling både i 

forhold til klima og miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mulighed for at bo og trives i Solrød 

Kommune hele livet. 

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstændighed 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. 
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Solrød Byråd vedtog den 8. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022. Et enigt Byråd indgik den 23. 

september 2018 aftale om budget 2019. 

 

Aftale om budget for 2019 
Indledning 

Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2019-2022. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrå-

dets 1. behandling af budgetforslag 2019-2022, der blev behandlet den 17. september 2018, høringssvar til 

budgetforslaget og administrationens tekniske ændringsforslag, der vil fremgå ved budgettets 2. behandling 

i Byrådet.  

Det går godt i Solrød Kommune, og der er god grund til optimisme. Det afspejler sig ved, at der er udarbejdet 

et ansvarligt budgetforslag med fokus på både fremgang og vækst. Solrød Kommune er beriget med en 

veluddannet og erhvervsaktiv befolkning, og det betyder, at kommunen har en af landets laveste ledigheder 

på kun 2,2 %. Rigtig mange – især børnefamilier – har ønsket at flytte til de to attraktive, nye boligområder i 

Havdrup Vest og Trylleskov Strand. Det sikrer både kommunen flere skatteindtægter og en mere robust be-

folkningssammensætning. 

Byrådet har lagt en økonomisk ansvarlig linje, der betyder, at der er orden i økonomien og plads til at investere. 

Men vækst betyder også, at Byrådet skal holde hænderne fast på rattet, så udgifterne ikke løber løbsk – 

udviklingen skal være bæredygtig. 

Budgetaftalen sikrer en fortsat bæredygtig udvikling af Solrød Kommune, der baserer sig på en drift i balance 

og en økonomisk forsvarlig anlægsplan, der sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune. Den dispo-

nible kassebeholdning anvendes til finansiering af anlægsprojekterne, og aftaleparterne er opmærksomme 

på, at den disponible kassebeholdning fortsat er tilstrækkelig ved udgangen af 2022. 

Den langsigtede økonomiske balance er et vigtigt mål for aftaleparterne; der skal være orden i økonomien. 

De befolkningsmæssige ændringer medfører imidlertid, at driftsbalancen er under pres i overslagsårene, og i 

lyset af dette fastholdes skatteprocenten og grundskyldspromillen i 2019, og der er fortsat ingen dæknings-

afgift. 

 

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2019-2022 

De økonomiske rammer 

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Regeringen 

og KL. Økonomiaftalen for 2019 indebærer stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne, og en 

del af udbetalingen af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de aftalte rammer.  

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 9,7 mio. kr. svarende til 1 % af ser-

vicerammen samt en vækstbudgetsikkerhedspulje på 3 mio. kr. til udgifter som følge af befolkningsvæksten 

på områder, der ikke er dækket ind af de afsatte demografipuljer. Dermed kan det bedre håndteres, at der 

eventuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. 

 

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skat, udligning og tilskud 

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteind-

tægter. Der kan opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgettering frem 

for budgettering efter det statsgaranterede skattegrundlag. Budgetforslaget til 1. behandlingen tager derfor 

udgangspunkt i selvbudgettering af skat, udligning og tilskud.  
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Regeringen har i Økonomisk Redegørelse august 2018, nye skøn over udviklingen i dansk økonomi. Generelt 

viser billedet et lavere skøn for væksten, herunder BNP. Administrationen har genberegnet prognosen for 

skatteindtægterne i 2019 ud fra de nye vækstskøn og de selvangivne indkomster i 2017. Som følge af en lavere 

indkomststigning fra 2016 til 2017 i Solrød end på landsplan medfører den nye prognose samlet en mindre-

indtægt på 27 mio. kr. i de 4 budgetår i forhold til budgettet til 1. behandlingen. Der er fortsat en gevinst netto 

ved selvbudgettering på 30,9 mio. kr. i 2019 og en forventet udgift til efterregulering i 2021 på 8,6 mio. kr. 

Aftaleparterne er enige om, at der anvendes selvbudgettering i budget 2019. 

 

Driftsbudgettet 

Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere, samtidig med at de ældre bor-

gere bliver ældre. På trods af dette er serviceniveauet uændret, og der sker ingen nedskæringer. Der er re-

serveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, 

sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2019-2022 er der afsat demografipuljer inkl. aktivitetsbestemt 

medfinansiering af sundhedsvæsenet for 6,7 mio. kr. i 2019 stigende til 32,7 mio. kr. i 2022. 

Ud over de ekstra penge, der er sat af til at opretholde serviceniveauet, er der også opnormeringer på de 

områder, der er allermest påvirket af arbejdsopgaver i forbindelse med de mange nye borgere, som flytter til 

kommunen. Det drejer sig konkret om Sundhedsplejen, Visitationen, samt Teknik og Miljø. 

Der er også sat penge af til et større kvalitetsløft på dagtilbudsområdet med en højere andel af uddannede 

pædagoger fra 53,6% til 60%. Dagtilbudsområdet er et vigtigt prioriteringsområde for byrådet, og derfor skal 

området følges tæt. Det er derfor aftalt, at der ved behandling af budget for 2020 skal tages stilling til, om 

pædagogandelen skal sættes yderligere op. 

 

Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling, så der først sker takststigning pr. 1.7.2019 

Der ydes et tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i 2019 med det formål, at taksten først stiger pr. 1.7 (juli 

måned er betalingsfri, så det er reelt fra 1.8) og med fuld effekt fra 2020. Det betyder, at i januar – juni vil 

takststigningen blive på 21 kr. i børnehaver og 42 kr. i vuggestuer. Umiddelbart vurderes det, at der vil blive 

en udgift på ca. 171.000 kr. til tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. 

Aftaleparterne vil følge udviklingen, og samtidig sikre at der er bedre mulighed for at udvikle ”digitalt kom-

petente børn”. 

Ungeområdet er ligeledes prioriteret med ekstra midler til en ungeprojektmedarbejder, som en del af et nyt 

og spændende ungeprojekt med kommunens unge i fokus. I projektet indgår også en fritidskoordinator, der 

finansieres ved omprioriteringer inden for UngSolrød’s eksisterende budget. Der er endvidere ekstra midler 

til en ungementor under PPR, som skal hjælpe unge med mentale udfordringer godt på vej. 

 

Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen: 

Genindførelse af rengøring hver 2. uge 

Målgruppen for klippekortsordningen ændres, idet den økonomiske ramme, der stilles til rådighed i bloktil-

skuddet ikke rækker til de nuværende målgrupper. Fremover kan klippekort alene anvendes af de svageste 

borgere med svære eller totale begrænsninger (funktionsniveau 3 og 4). Disse borgere anvender typisk klip 

til sociale aktiviteter. 

Ældrerådet har bakket op om ændring i målgruppen, såfremt der samtidig genindføres rengøring hver 2. uge, 

idet klippekortsordningen hidtil også har været anvendt til supplerende rengøring. 

Aftaleparterne er enige om, at genindføre rengøring hver 2. uge. Dette forventes at give en udgift på 810.000 

kr. i 2019, 848.000 kr. i 2020, 914.000 kr. i 2021 og 976.000 kr. i 2022. 
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Solrød Kommunes 50 års jubilæum 

Der var i budgettet til 1. behandlingen afsat i alt 500.000 kr. fordelt med 250.000 kr. i 2019 og 2020 til markering 

af kommunens jubilæum. I lyset af faldet i skatteindtægterne har aftaleparterne aftalt, at der afsættes 2 x 

75.000 kr. De gode kræfter i Lokalhistorisk Forening inddrages i det forberedende arbejde. Midlerne tænkes 

primært anvendt til udarbejdelse af et Jubilæumsskrift med digital adgang, så kommunens historie kan for-

midles til kommende generationer. 

 

Medieguide, dagtilbud 

Der var i budgettet til 1. behandlingen afsat 2 mio. kr. fordelt med 800.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. i 2020 og 

2021. I lyset af faldet i skatteindtægterne har aftaleparterne aftalt en reducering af midlerne til en medieguide 

til 1,5 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. pr. år i 2019, 2020 og 2021. 

 

Det mobile laboratorium 

Det indgik i budgetaftalen for 2018, at Solrød Kommune i samarbejde med Region Sjælland og de øvrige 

kommuner i regionen skal bidrage til en sikring af, at mobillaboratoriet gøres permanent. Til dette formål er 

der afsat 335.000 kr. årligt.  

Formålet med mobillaboratoriet er at nedbringe unødvendige og dyre hospitalsindlæggelser ved at gøre det 

muligt at foretage nænsom behandling i eget hjem. På baggrund af dette er aftaleparterne enige om, at der 

indarbejdes en forventet årlig besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 

820.000 kr. 

 

Beskæftigelsesindsats og integrationsområdet 

De gode resultater på beskæftigelsesområdet med håndholdt indsats med egne virksomhedskonsulenter og 

flere flygtninge i arbejde begynder at sætte spor i form af lavere udgifter til overførsler og beskæftigelsesind-

sats. Administrationen har derfor fremrykket budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, så evt. konsekven-

ser kan indarbejdes i budget 2019-2022 som ændringsforslag til 2. behandlingen. Administrationen forventer 

en samlet mindreudgift på 2,225 mio. kr. pr. år, som aftaleparterne er enige om indarbejdes i budget 2019-

2022. 

 

Forbedring af driftsbalancen  

Aftaleparterne lægger vægt på en robust og bæredygtig økonomi. Aftaleparterne er derfor enige om, at der 

skal udarbejdes et handlekatalog for forbedring af driftsbalancen med udgangspunkt i forslag til effektivise-

ringer, gevinstrealisering og ændring af serviceniveau bl.a. på baggrund af benchmarking med øvrige kom-

muner. Handlekataloget skal minimum kunne realisere en forbedring af driftsbalancen på 2 mio. kr. i 2020, 4 

mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022. 

Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med budgetprocessen udarbejdes handlekatalog til brug for 

de politiske drøftelser og forhandlinger, så der politisk skabes rum for omprioriteringer under hensyntagen til 

Solrød Kommune som organisation med mindst mulig usikkerhed for personalet og tab af produktivitet. 

 

Anlægsbudgettet 

Byrådet i Solrød Kommune har en ambitiøs vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve 

og bo. For at sikre at visionen får luft under vingerne, skal rammer og kapacitet kunne understøtte ”det gode 

hverdagsliv” i Solrød Kommune. Det betyder bl.a., at der skal være fleksible rammer for både fællesskabet og 

for den enkelte, og at rammerne også kan rumme befolkningstilvæksten, fx på dagtilbuds- og skoleområdet.  
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Samtidig ønsker aftalepartnerne at imødekomme borgernes ændrede indkøbsvaner, der skaber nye behov 

for at arbejde med byudvikling, som skal understøtte, at byrummet fortsat danner rammen om det gode liv 

med lokale indkøbsmuligheder, kulturtilbud og gode idrætsfaciliteter   

Det kræver, at der planlægges langsigtet og strategisk. I de kommende år afsættes derfor midler til arbejdet 

med at udvikle vores by, strand og naturområder. Konkret til projekter som skal skabe rammerne for et aktivt 

familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud med aktiviteter. Udviklingen af ram-

merne og de konkrete projekter skal ske i dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv, så vi får skabt de 

bedste løsninger. 

Anlægsbudgettet indeholder også nødvendige fremtidssikrende anlægsprojekter som følge af befolknings-

væksten. Kapaciteten på dagtilbudsområdet udbygges med udvidelse af Bølgen ved Solrød Idrætscenter, 

Tryllehytten og Lindebo i Havdrup bliver til en integreret daginstitution, som flytter til moderne, nye rammer 

i Havdrup Vest. Der er samlet afsat 36 mio. kr. til gennemførelse af projekterne fordelt med 32,9 mio. kr. i 2019 

og 3,1 mio. kr. i 2020.  

På skoleområdet får Havdrup Skole nye og forbedrede faglokaler og udearealer, samt udskiftning af klima-

skærm og vinduespartier på Bygning A. Der er samlet afsat 15,6 mio. kr. til projekterne fordelt med 9,5 mio. 

kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.  

Skolernes inventar får et kvalitetsløft, og der er afsat 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 2020. Klub2680 

flytter til andre lokaler i SIC (0,6 mio. kr.). Derudover fortsætter renovering af bygninger og veje, helhedsplanen 

for Solrød Center, ligesom der er afsat midler til Kystsikring. 

 

Udbygning af idrætsfaciliteter ved SIC 

Der er i 2018 gennemført en forprojektering af de nye idrætsfaciliteter i et tæt samarbejde med de berørte 

foreninger. På budgettemadagen den 18. juni 2018 blev der præsenteret to scenarier for udbygning inden for 

den økonomiske ramme og et scenarie, der overstiger den økonomiske ramme.  

Da flytningen af Klub2680 til andre lokale i SIC efterlader mulighed for at optimere caféområdet, sættes der i 

2019 midler af til let renovering af området, og den resterende ramme på 26,3 mio. kr. er afsat i 2020 og 2021 

til udbygning af idrætsfaciliteterne.  

Aftaleparterne er enige om, at der skal bygges en hal. I lyset af faldet i skatteindtægterne og dermed pres på 

den disponible kassebeholdning er aftaleparterne enige om, at byggeriet først sættes i gang, når der er ind-

gået salgsaftale på udstykning af Cordoza. De afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 flyttes derfor til 2021 og 

2022. 

 

Biblioteks- og kulturhus 

Etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus i Solrød skaber et centrum og en drivkraft for kulturen i kommunen 

og danner rammerne for kommunens kulturaktiviteter. Konkret betyder det, at de fysiske omgivelser inde og 

ude udstyres med rum og faciliteter til nye kulturaktiviteter for børn, unge og voksne. Rammerne skal kunne 

huse aktiviteter og tilbud for både individuelle borgere, grupper og foreninger. Aftaleparterne er enige om, 

at omdannelse af Solrød Bibliotek til biblioteks- og kulturhus er vigtig, da det også styrker udviklingen af 

Solrød Center, hvorfor de 2,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til projektets gennemførelse fastholdes. 

 

Faciliteter på Stranden 

Stranden er et vigtigt aktiv i Solrød Kommune, og der er mange borgere, som anvender Stranden til sport og 

aktiviteter. Der er 4 steder, hvor der er adgang til strand i Solrød Kommune; Trylleskov Strand, Østre Strandvej, 

Solrød Strand og Jersie Strand. Nogle borgere har efterspurgt bedre faciliteter og nye muligheder for anven-

delse af strandområderne, og det er et ønske som aftaleparterne gerne vil forsøge at imødekomme.  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022  SAMLET ØKONOMI 
 

 

11 

 

I budgetaftalen for 2018 blev der igangsat en temaanalyse, der beskriver muligheder for at fremme selvorga-

niseret idræt ved Østre Strandvej og forbedre de grønne områder ved Stranden. Ønsket var samtidig, at 

temaanalysen skulle indeholde en belysning af, hvad der skal til for at skabe ”Strandens Hus” og konstruktion 

for inddragelse af interessenterne, samt hvordan ”Strandens Hus” kan indgå i dagtilbuddenes aktiviteter og 

være et udgangspunkt for besøg på Stranden. Temaanalysen blev fremlagt på budgettemadagen den 18. juni 

2018. Solrød Strands Grundejerforening og Solrød Vandsport har afleveret projektforslag til ”Strandens Hus”. 

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2020 til faciliteter til Stranden. 

Aftaleparterne er enige om, at 1 mio. kr. fremrykkes til 2019 til projektafklaring og udarbejdelse af udbudsma-

teriale med udgangspunkt i projektforslaget ”Strandens Hus”, der skal politisk behandles senest december 

2019. Udmøntning af den resterende pulje på 9 mio. kr. sker som følge af en nærmere politisk afklaring i 

Byrådet af udformning, målgrupper, organisering, ejerforhold m.v. 

Der gives en status på fremdrift på budgettemadagen i juni 2019. 

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

Der er et ønske om en kunstgræsbane i Havdrup. I budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at mulighederne for 

placering af kunstgræsbanen skulle undersøges, herunder mulighederne for medfinansiering via fonds- og 

puljemidler. Havdrup Fodboldklub har udarbejdet projektforslag med to mulige placeringer; på den nuvæ-

rende stadionbane og bane 7. Aftaleparterne er enige om, at projektet er vigtigt, men ser ingen mulighed for 

realisering af projektet før 2022/2023. Da området er udlagt med særlig drikkevandsinteresser, skal der fore-

tages en VVM-screening. Der afsættes 500.000 kr. til projektering og myndighedsbehandling i 2021, og der 

afsættes 5 mio. kr. i 2022. 

 

Udstykning i Cordoza 

I budgetaftalen for 2018 blev der tilkendegivet, at det nye område på Cordozagrunden skal omdannes til et 

fyrtårn. Det skal være ”fremtidens bæredygtige boligbyggeri” og fungere som en byport fra syd mod Køge 

Nord station. Det er forudsat, at udstykningen sælges samlet med en forventet salgsindtægt i 2020 på 25 mio. 

kr. Aftaleparterne er bevidste om, at realiseringen af det øvrige anlægsbudget er afhængig af denne salgs-

indtægt og vil derfor fremskynde salgsarbejdet mest muligt. 

 

Tennisbane i Solrød finansieret af idrætsanlægsfonden i 2020 

Der er planlagt en renovering af tennisbanen i Solrød i 2020. Aftaleparterne har aftalt, at dette finansieres ved, 

at der i 2020 ikke afsættes midler til idrætsanlægsfonden. 

 

Uglegårdsskolen - udearealer og udeauditorium  

Den nye skatte-, tilskuds- og udligningsprognose medfører lavere indtægter i 2019-2022, hvilket får betydning 

for den disponible kassebeholdning. Aftaleparterne har derfor aftalt at udskyde de to projekter til 2023. En 

mindreudgift i 2021 på 4.464.000 kr. 

 

Kystsikring 

Byrådet besluttede på møde den 27. august 2018, at der skal arbejdes videre med Kystbeskyttelsesprojektet, 

så udviklingsgruppen for kystsikring kan arbejde videre med detailprojektering og fastlæggelse af økonomi 

og udgiftsfordeling mellem parter, der har gavn af kystsikringen. I budgetforslaget til 1. behandling er afsat i 

alt 13,4 mio. kr. til Kystsikringsprojektet fordelt med 3,9 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i 2020, og der er en 

forventet indtægt i 2021 på 7,2 mio. kr.  
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Aftaleparterne er enige om at flytte 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet det forventes, at realiseringen af Kystsik-

ringsprojektet vil ske senere end forudsat i budgetforslaget. 

 

Servicetjek af Trafikplan 2016-2020 

Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med revision af den gældende trafikplan. Der er 

enighed om, at trafiksikkerhed har høj prioritet, og der er et særligt ønske om at se på muligheder for at ned-

bringe hastighed i rundkørsler. Der er enighed om, at dette arbejde gennemføres som et tema i Økonomi-, 

teknik- og miljøudvalgets regi. 

 

Trafikbestilling 2020 

Aftaleparterne er enige om, at der ved den kommende trafikbestilling skal vurderes behov for kollektiv trafik 

i lyset af den kommende København – Ringsted bane, omlægning af Lille Syd til regionaltog, herunder behov 

for busbetjening af bl.a. Solrød-Havdrup-Roskilde – særligt sene afgange. 

 

Særlige politiske fokusområder i 2019 

Som forberedelse til budgetlægningen 2020-2023 har aftaleparterne aftalt følgende særlige politiske fokus-

områder:  

 

Udvikling af Solrød Center og realisering af ”Fyrtårnsprojektet” 

Udvikling af Solrød Center og realisering af fyrtårnsprojektet er væsentlig for at skabe rammer om det gode 

hverdagsliv for borgerne. Aftaleparterne har derfor aftalt, at Byrådet frem til sommeren 2019 har temadrøftel-

ser om visioner og muligheder for den fremtidige udvikling med henblik på konkretisering af planerne senest 

i forbindelse med budgetlægningen 2020-2023. 

I det videre arbejde med udvikling af og med at skabe yderligere liv i Solrød Center – samarbejdes med bl.a. 

Solrød Centerforening. Dette arbejde skal også indeholde tiltag omkring kildesortering af affald i det offentlige 

rum samt afdække muligheden for toiletfaciliteter. 

 

Boligpolitik for Solrød Kommune 

Ældrerådet har ved flere lejligheder efterlyst muligheder for, at ældre borgere kan flytte til mindre boliger, 

herunder seniorbofællesskaber. Aftaleparterne har aftalt, at der skal udarbejdes et oplæg til politisk drøftelse 

af den fremtidige boligpolitik for Solrød Kommune med boliger til alle aldre. Oplægget fremlægges på bud-

gettemadagen i juni 2019. 

 

Analyse af inklusion  

Det er vigtigt, at alle børn trives, lærer og udvikler sig og indgår i fællesskaber og kommer i skole. Aftalepar-

terne ønsker at gøre status på dagtilbud og skolers arbejde med at skabe inkluderende lære- og være-miljøer. 

Der udarbejdes en analyse af de eksisterende indsatser, organisering og tilrettelæggelse af indsatserne, her-

under det specialiserede børneområde. Analysen skal ud over det faglige niveau også sætte fokus på elever-

nes trivsel og sociale relationer, herunder hvordan der arbejdes med at sikre, at børn med skoleværing og 

angst kommer i skole og uddannelse. 
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Ensomme ældre inkluderes i fællesskaber 

Aftaleparterne er enige om, at få afdækket omfanget af ensomme ældre, som med fordel kan inkluderes i 

fællesskaber. Der er enighed om, at Social-, sundheds- og fritidsudvalget inddrager Ældrerådet i processen, 

herunder hvilke ordninger der findes og hvilke ordninger der kan prioriteres. Resultatet fremlægges på byrå-

dets budgettemadag i 2019. 

 

Vision og pejlemærker 

Byrådet har på mødet den 17. september 2018 godkendt en vision for Solrød Kommune og syv pejlemærker 

under visionen. Visionen er, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og visionen kan kun 

nås i samspil med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar. Åbenhed og inddra-

gelse af borgere og erhvervsliv er også et vigtigt pejlemærke.  

Aftaleparterne bestiller derfor en undersøgelse af forskellige måder for inddragelse til styrkelse af den nuvæ-

rende inddragelse på bl.a. dialogmøder. Undersøgelsen skal afdække forskellige måder for inddragelse fx via 

Byrådets time som en fast aften 1 gang i kvartalet, nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg eller andre inddragelses-

former. Ledelseskommissionens anbefalinger om borgeren i centrum og tillid til ledelsen inddrages i under-

søgelsen.  
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Økonomisk råderum 
24,6 % i kommuneskat, 20,95 ‰ i grundskyld og selvbudgettering af skat og tilskud. 

(Netto i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 

Indtægter: 
    

Skatter -1.319,7 -1.257,1 -1.319,4 -1.444,6 

Udligning 124,9 70,1 94,0 134,9 

Tilskud -63,3 -102,9 -101,3 -53,1 

Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,9 -46,9 -46,9 -46,9 

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

Indtægter i alt -1.305,8 -1.337,2 -1.373,6 -1.409,7 

Udgifter: 
    

Serviceudgifter (servicerammen) 977,0 981,5 989,7 992,4 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 69,1 69,7 70,7 71,1 

Overførselsudgifter 223,0 222,9 225,5 225,5 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 32,6 63,7 95,3 

Renter 0,8 0,8 1,9 1,9 

Udgifter i alt 1.269,9 1.307,5 1.351,5 1.386,2 

Budgetbalance (- = overskud) *) -35,9 -29,6 -22,2 -23,5 

Afdrag på lån 18,7 19,0 19,3 19,6 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -17,2 -10,6 -2,9 -3,9 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 78,2 52,1 33,2 32,4 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -2,2 -25,0 -7,2 0,0 

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

Brugerfinansieret område -2,8 1,2 1,3 0,9 

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

Finansforskydninger 0,0 0,1 -0,2 -0,2 

Lånoptagelse -1,0 -1,0 0,0 0,0 

Nettotræk på kassebeholdning **) 55,1 17,7 25,4 31,0 

*)  – foran beløb = overskud 

**) – foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 
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Udvikling i kassebeholdning 

(Netto i mio. kr.) 2019 2020 2021 2022 

Samlet kassebeholdning - primo 215,4 160,3 142,7 117,2 

Samlet kassebeholdning - ultimo 160,3 142,7 117,2 86,2 

Brugerfinansieret område (affald) - primo 4,2 7,0 5,9 4,8 

Brugerfinansieret område (affald) – ultimo 7,0 5,9 4,8 4,1 

Hensættelse arbejdsskade - primo 5,9 5,8 5,7 5,6 

Hensættelse arbejdsskade – ultimo 5,8 5,7 5,6 5,7 

Disponibel kassebeholdning – primo 205,3 147,5 131,0 106,9 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 147,5 131,0 106,9 76,4 

Måltal kassebeholdning – ultimo *) 71,2 72,4 73,1 73,1 

Note: - Foran tal = negativ kassebeholdning  

*) Måltal udgør 3.000 kr. pr. indbygger 

 

Driftsbudget 

 (I mio. kr., 2019 pris- og lønniveau) U/I 2019 2020 2021 2022 

SERVICEUDGIFTER  N 1.046,1 1.051,2 1.060,4 1.063,5 

SERVICERAMME N 977,0 981,5 989,7 992,4 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 225,7 223,8 223,0 221,3 

2. Teknik og miljø U 61,9 62,5 62,5 62,1 

  I -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

3. Kommunale ejendomme U 59,9 59,4 59,4 60,2 

  I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

4. Administration, borger- og erhvervsservice U 108,8 106,7 105,9 103,8 

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

Familie- og uddannelsesudvalget N 405,7 405,8 408,9 407,5 

5. Udvikling og læring for børn og unge U 409,9 410,1 413,2 411,8 

  I -80,6 -80,6 -80,6 -80,6 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 77,7 77,7 77,7 77,7 

  I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 345,6 352,0 357,8 363,7 

7. Beskæftigelse og social indsats U 41,6 41,0 40,9 40,9 

  I -2,1 -1,8 -1,2 -1,1 

8. Det specialiserede voksenområde U 86,0 85,3 84,7 84,7 

  I -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
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 (I mio. kr., 2019 pris- og lønniveau) U/I 2019 2020 2021 2022 

9. Sundhed og ældre U 228,1 235,5 241,7 246,1 

 I -30,8 -30,8 -31,1 -29,6 

10. Kultur og fritid U 26,2 26,2 26,2 26,2 

  I -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

UNDTAGET SERVICERAMME N 69,1 69,7 70,7 71,1 

Familie- og uddannelsesudvalget N -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 0,0 0,0 0,0 0,0 

 I -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 71,0 71,5 72,5 72,9 

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

 I -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

9. Sundhed og ældre U 90,1 90,6 91,7 92,1 

  I -16,2 -16,2 -16,2 -16,2 

OVERFØRSLER N 223,0 222,9 225,5 225,5 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,2 0,2 0,2 0,2 

3. Kommunale ejendomme U 0,2 0,2 0,2 0,2 

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

Familie- og uddannelsesudvalget N 3,8 3,8 3,8 3,8 

6. Det specialiserede børn- og ungeområde U 7,4 7,4 7,4 7,4 

  I -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 

Social-, sundheds- og Fritidsudvalget N 218,9 218,8 221,4 221,4 

7. Beskæftigelse og social indsats U 291,6 288,7 288,5 288,5 

 I -72,6 -69,9 -67,1 -67,1 

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER N -2,8 1,2 1,3 0,9 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -2,8 1,2 1,3 0,9 

2. Teknik og miljø U 23,7 27,7 27,8 27,4 

  I -26,5 -26,5 -26,5 -26,5 
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Anlægsbudget 
 

Skattefinansierede anlæg 

Anlæg - Rådighedsbeløb 

(i mio. kr., 2019-prisniveau) 
U/I 2019 2020 2021 2022 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U 12,2 21,3 8,4 7,8 

 I 0,0 0,0 -7,2 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget U 50,7 14,5 8,7 3,8 

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

Social-, sundheds- og fritidsudvalget U 8,0 13,3 15,4 17,9 

 I -2,2 0,0 0,0 0,0 

Udstykninger U 7,4 3,1 0,7 2,9 

  I 0,0 -25,0 0,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt 

  

U 78,2 52,1 33,2 32,4 

I -2,2 -25,0 7,2 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 76,1 27,1 26,0 32,4 

 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 11: Skattefinansierede an-

læg. 

Der er i økonomiaftalen for 2019, der er indgået mellem KL og regeringen, aftalt at kommunerne maksimalt 

må budgettere med 17,8 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Anlægsrammen er ikke fordelt på kom-

muner. Hvis der tages udgangspunkt i Solrød Kommunes andel af det samlede indbyggertal i hele landet 

svarer det til 69,8 mio. kr. Der er i budget 2019 afsat 78,2 mio. kr. brutto inden for anlægsrammen. 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune” er senest blevet godkendt af Byrådet den 18. 

juni 2018.  

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) 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 endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og 

økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor 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 gældsporteføljen, samt bemyndigelse til administrerende 

direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret. 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene 2018-2030 er der beregnet en befolkningsprognose for 

perioden 2018-2030 i maj 2018. 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de 

kommende år, specielt for Trylleskov Strand og Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, 

og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. 

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og 

tilflytningsmønstre, fertilitet og levealder. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt 

at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (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 flyttemønstre i den 4 årige periode 2014-2017. 

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Æn-

dringen skyldes primært, at tidsplanen for flere elementer i boligudbygningsplanen er ændret, således at 

antallet af nye boliger for de enkelte år er forskellig fra sidste år. 

Forudsætningen i befolkningsprognosen er, at indflytning til boliger sker året efter opførelse af boligen, og 

boligernes type samt størrelse er afgørende for, hvor mange personer der indflytter i hver enkel bolig. 

 

Boligudbygningsplan 
Som det ses af boligudbygningsplanen nedenfor, forventes der en stor udbygning i perioden 2018 til 2021, 

hvorefter boligudbygningen – og dermed befolkningstilvæksten - falder markant, primært fordi det forven-

tes at Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det tidspunkt er fuldt udbygget. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligudbygningen, og 

sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan 2018, vil det betyde at befolkningstil-

væksten bliver lavere, end prognosen viser. 

 

Opbremsningen af boligudbygningen fra 2023 vil betyde faldende indbyggertal i de efterfølgende år. I peri-

oden 2023-2026 forventes et fald i indbyggertallet på 181 borgere. 

 

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig.  

 Type 1: Åben-lav bebyggelse 

 Type 2: Tæt-lav bebyggelse 

 Type 3: Etagebebyggelse 

 Type 5: Seniorboliger 

Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

Område 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Havdrup Skoledistrikt 62 22 64 31 21 1 1 

Munkekær Skoledistrikt 169 223 112 66 2 2 2 

Uglegård Skoledistrikt 44 45 25 105 2 2 2 

Solrød Kommune i alt 275 290 201 202 25 5 5 

I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden 2024-2030.  
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Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt 

Type Lokalitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Havdrup Vest, Etape 7  5 30 30 20 15  

1 Skolevænget 20-22  6 5     

1 Havdrup Vest, parcelhuse 17 2      

1 Børnehave Allé   8     

2 Havdrup Vest, etape 3 – almene boliger 44       

2 Havdrup Vest, etape 5  8 20     

- Øvrige byggegrunde 1 1 1 1 1 1 1 

 Havdrup Skoledistrikt i alt 62 22 64 31 21 16 1 

I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden 2024-2030. 

 

Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

Type Lokalitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Gartnerigrunden – Solrød Landsby 16       

1 Tjørnholmvej 40 10       

1 Karlstrup Landsby udstykning 1       

1 Bybjerg 11 – Solrød Landsby  5 5     

2 Mejerigrunden   8 8    

2 Tjørnholmvej 18 5       

2 Trylleskov Strand – Boligø 2 2       

2 Trylleskov Strand – Boligø 4 5       

2 Trylleskov Strand – Boligø 5 34       

2 Trylleskov Strand – Boligø 8 15       

2 Trylleskov Strand – Boligø 15 35 13      

2 Trylleskov Strand – Boligø 16 0 70      

2 Trylleskov Strand – Boligø 19  15 15 2    

2 Trylleskov Strand – Boligø 20 + 21 24 19      

3 Trylleskov Strand – Boligø 3  28 28     

3 Trylleskov Strand – Boligø 6   18 18    

3 Trylleskov Strand – Boligø 7   36 36    

3 Trylleskov Strand – Boligø 12 20       

3 Trylleskov Strand – Boligø 23  71      

- Øvrige byggegrunde 2 2 2 2 2 2 2 

 Munkekær Skoledistrikt i alt 169 223 112 66 2 2 2 

I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden 2024-2030. 
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Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt 

Type Lokalitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jersie Skole  23 23 23    

2 Solrød Strandvej 116 9       

5 Christians Have 20 20      

3 Solrød Strandvej 72-74 13       

3 Cordoza Parken    80    

- Øvrige byggegrunde 2 2 2 2 2 2 2 

 Uglegård Skoledistrikt i alt 44 45 25 105 2 2 2 

I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden 2024-2030. 

 

Demografi  
For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er 

der afsat demografipuljer på flere områder.  Det drejer sig om ældre-, daginstitutions-, skole og sundheds-

området, hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

De modeller der anvendes til fremregning af demografi er relativt enkle. De baserer sig på et bestemt for-

brugsmønster i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, antallet af og brugen af ydelser på ældreom-

rådet etc.  Udgiften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf kommer så 

en forventet udvikling i udgifterne, negativ som positiv. 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangspunktet 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 forhold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er 

afsat midler der mere eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvorfra der kan frigives til den almindelige drift. Puljerne er 

placeret under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografi modellerne 
Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2019. Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der 

normalt 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 2019-2022 ud fra disse 

beregninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel 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 befolkningstilvæksten 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 kommunen. 

I tilskud- og udligningsmodellen fra Kommunernes Landsforening (KL), hvorefter kommunen beregner tilskud 

og udligning de kommende år, ser man tilsvarende en vækst i det beregnede udgiftsbehov. 
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Demografipuljer 2019 2020 2021 2022 

Dagtilbud i alt 2.191.735 5.464.661 7.513.065 8.199.878 

Vuggestuer 760.875 2.717.410 4.021.768 4.021.768 

Børnehaver 1.430.860 2.747.251 3.491.297 4.178.110 

Skoler i alt 497.872 -801.550 -147.773 -38.489 

Havdrup Skole 352.489 -465.975 -66.504 -37.284 

Uglegård Skole -353.526 -330.217 -1.114.784 -311.533 

Munkekær Skole 498.909 -13.851 660.433 -189.701 

SFO 1 + SFO 2 0 8.493 373.082 500.029 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt 3.988.196 11.419.080 17.568.790 21.515.730 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 537.688 1.869.088 5.017.986 8.014.586 

Plejehjemspladser 0 4.820.310 6.701.386 6.701.386  

Hjemmesygepleje 1.782.755 2.504.271 3.150.293 3.731.106 

Genbrugshjælpemidler 564.631 770.342 931.512 1.034.156 

Genoptræning 833.978 1.185.926 1.498.465 1.765.353 

Daghjem 269.144 269.146 269.144 269.143 

Aktivitetsbestemt medfinansiering* i alt 0 1.571.001 2.580.000 2.994.001 

Medfinansiering af hospitaler, lægebesøg mv. 0 1.571.001 2.580.000 2.994.001 

Demografi i alt 6.677.803 17.653.195 27.514.078 32.671.119 

*Betaling til regionerne (serviceudgift udenfor rammen) 
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Familie- og Uddannelsesudvalget 

Demografi i vuggestuer og dagpleje 
Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, 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 2016-2026 

 

Der har været en stigning i antal 0-2 årige siden 2016, og udviklingen fortsætter indtil 2022, hvorefter der 

forventes et fald i årene fremover, som det ses i figur 1. 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer og dagpleje.  Sidstnævnte antages at have 18 gæ-

stedagplejepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse pladser skal tillægges nettonormeringen i dagple-

jen, af hensyn til barsel, sygdom etc.  

Årspladser i vuggestue & dagpleje 

 2019 2020 2021 2022 

Dagpleje 171 171 171 171 

Vuggestue 330 349 361 361 

Total 501 520 532 532 

Tilvækst (demografi)  19 12 0 

 

Demografi i børnehaver 
Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. 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 tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af 

året. 
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Figur 2: Dagpasning, antal 3-5 årige i perioden 2016-2026 

 

I de næste år forventes der en stigning i antallet af de 3-5 årige, således at der i perioden 2018-2024 forventes 

137 flere børn, svarende til 17,6 %. Stigningen er størst i starten af perioden, altså i årene 2018-2020, hvor der 

kommer 96 flere børn. 

Årspladser i børnehave 

 2019 2020 2021 2022 

Børnehave 848 877 890 902 

Tilvækst (demografi)  29 13 12 

 

Demografi i skolerne 
På skoleområdet tildeles budget 2019 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2018/19. Der-

udover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2019/20. 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kom-

mende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det for-

ventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skole-

årene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 
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Figur 3: Skoler, antal 6-16 årige i perioden 2016-2026 

 

Siden 2014 har der været et stabilt antal børn i skolealderen, 6-16 år. Fra 2016-2018 er der sket en lille stigning 

på 49 børn, og der forventes en stigning i 2019 på 57 børn.  

I periode 2019-2026 forventes en nedgang på 41 børn.  

Elevtalsprognose  

Skole / Skoleår 
Planlagt Prognose 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Havdrup 549 548 544 563 567 

Uglegård 1.157 1.129 1.123 1.063 1.054 

Munkekær 865 904 912 940 959 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.571 2.581 2.579 2.566 2.579 

Elever i specialklasser 84 84 84 84 84 

Total 2.655 2.665 2.663 2.650 2.663 

Tilvækst (demografi)  10 -2 -13 13 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 

Elever i specialklasser omfatter elever i E-, J-, Z-klasser, Heldagsklasse og X-klasser. 
 

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte 

årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, 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 klas-

setrin. Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, 

som ligeledes har betydning for økonomien. 

Årspladser i SFO 

 2019 2020 2021 2022 

SFO 1 955 945 961 973 

SFO 2 539 561 559 545 

SFO i alt 1.494 1.506 1.520 1.518 

Tilvækst (demografi)  12 14 -2 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

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 befolkningsprognosen, men på ældreområdet skal der 

tages hensyn til begreber såsom ”Sund Aldring” og Innovation. 

Figur 4: De ældre, antal 65-74 årige i perioden 2016-2026 

 

Figur 5: De ældre, antal 75-84 årige i perioden 2016-2026 
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Figur 6: De ældre, antal 85+ årige i perioden 2016-2026 

 

Antallet af borgere i alderen 65-74 år forventes at falde gennem hele perioden. Samlet set forventes der 446 

færre borgere i perioden 2018-2026. 

Samtidig forventes antallet af de 75-84 årige at stige gennem hele perioden. Fra årene 2018-2026 forventes 

en stigning på 792 borgere i denne aldersgruppe. 

For de ældste borgere, de 85+ årige forventes en stigning, ligeledes gennem hele perioden fra 2018-2026. 

Samlet forventes en stigning på 263 borgere, hvilket svarer til 82 %. 

Hjemmehjælp 
Den demografisk betingede stigning i antallet af visiterede timer i løbet af 2019 beregnes på baggrund af 

visiterede timer i 2017 fordelt på aldersgrupper (bagudrettet) fremskrevet med udviklingen i antallet af borgere 

i de disse aldersgrupper (fremadrettet) jf. Befolkningsprognosen 2018. 

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 befolkningstallet i den pågældende aldersgruppe jf. Befolk-

ningsprognosen 2018. 

Medio-behovet er baseret på gennemsnitlige til- og afgange til og fra plejebolig i en periode på 3 sammen-

hængende år – en slags forbrugsfrekvens for plejeboliger. De gennemsnitlige tilgange er efterfølgende juste-

ret for ”sund aldring”. 

Plejeboligpladserne er beliggende på plejecenteret Christians Have, hvor der udbygges fra 102 til 142 pladser. 

Udbygningen af de 40 pladser sker gradvis og forventes at være tilendebragt pr. 1. april 2019. Indflytningen i 

plejeboligerne sker forventeligt i langsommere tempo, og forventes afsluttet i 2020. Der vil derfor være tale 

om tomgangsudgifter til husleje og / eller plejepakker, hvilket er indregnet i demografien. 

Udbygningen har ikke betydning for efterspørgslen af plejeboligpladser, der er behovsstyret. Men behov og 

kapacitet skal følges ad på sigt. 
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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 visiterede timer i hjemmesygeplejen i 2017 fordelt på 

aldersgrupper og sammenholdt med befolkningstallet i 2017. Herved fås en slags aldersrelateret forbrugsfre-

kvens af hjemmesygeplejeydelser som herefter fremskrives med befolkningsprognosen for 2018.  

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 demografi på forebyggende hjemmebesøg, da der i 2018 

blev afsat ekstra ressourcer til området, og beregningen af et behov ikke antages at være helt retvisende. 

Hjælpemidler 
Ved hjælpemidler tænkes mest de hjælpemidler ældre og handicappede skal bruge i deres hverdag eksem-

pelvis rollatorer, men det er ikke det fulde billede, da alle borgere kan få brug for hjælpemidler i kortere eller 

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

Det antages derfor i beregningen af demografipuljen, at 50 % af udgifterne til hjælpemidler følger befolk-

ningsudviklingen 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 udviklingen 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 

sammenholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2017. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af 

genoptræningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som herefter fremskrives jf. Befolkningsprognosen 2018. 

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 2019 er der ikke beregnet demografipulje. Derimod er grundbudgettet opskrevet til KL’s estimat for Solrød 

Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019.  

For årene 2020 – 2022 beregnes puljen som den gennemsnitlige 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 

antallet af ældre i kommunen. 



Politikområde 1:

Finansiering
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Politikområde 1: 

Finansiering 
 

Politikområdet Finanisering er et centralt område i 

forhold til at sikre, at vi som kommune har orden i 

økonomien. 

 

På dette politikområde har vi fokus på kommunens 

overordnede økonomi og balancen mellem indtægter 

og udgifter. 

 

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer: 

 Skatter 

 Tilskud og udligning 

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Finansforskydninger 

 Lånoptagelse 

 Kassebeholdning 

 

Desuden handler politikområdet også om kommunens 

politik for udbud af opgaver til private leverandører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 1 - samlet sum -1.342.324 

Skatter -1.319.651 

Tilskud og Udligning 13.868 

Renter 842 

Afdrag på lån 18.721 

Finansforskydninger -15 

Lånoptagelse -1.000 

Forbrug af kassebeholdning -55.089 

 

 

Vedtagne politikker på området 

 Økonomisk politik og finansiel strategi 

 Udbudspolitik 

 Opkrævningspolitik 

 

 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Der er vedtaget en ny økonomisk politik og finansiel 
strategi den 18. juni 2018 

 

Kommende større initiativer på området 

 Der vil blive vedtaget en ny udbudspolitik i 1. halvår af 

2019 

 Opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter vil 
overgå til SKAT i 2021 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Orden i økonomien 
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1. Områdets mål 
 

Finansiering 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Den økonomiske politik skal medvirke 

til, at Solrød Kommune både på kort 

og lang sigt får en robust og bære-

dygtig økonomi, der sikrer økonomisk 

handlefrihed til at fastholde serviceni-

veauet for kommunens borgere samt 

finansierer udviklingsprojekter, inve-

steringer og ny drift. 

 Kassebeholdning:  

Den disponible kassebeholdning skal min. ud-

gøre 3.000 kr. pr. indbygger, jf. Solrød Kommu-

nes økonomiske politik.  

De likvide aktiver sammensættes på en måde, så 

der sikres et optimalt renteafkast og minimal ri-

siko for tab. 

 Beskatning:  

Solrød Kommune skal have en beskatning, der 

er konkurrencedygtig i forhold til de omkringlig-

gende kommuner. 

 Budgetbalancen:  

Driftsbalancen skal generere et passende over-

skud til finansiering af anlæg under hensynta-

gen til andre finansieringskilder som træk af kas-

sebeholdning, lån og salgsindtægter m.v. 

 Udstykninger:  

Overskud fra udstykning af grunde bliver pri-

mært anvendt til styrkelse af likviditeten til frem-

tidige investeringer, der kan bidrage til fortsat 

vækst i Solrød Kommune.  

 Skattefinansieret langfristet gæld:  

Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige 

landsgennemsnittet. 

 Tillægsbevillinger:  

-Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for 

servicerammen skal finansieres via omstilling el-

ler via de årligt afsatte puljer til aftaleoverhol-

delse, demografi og lov- og cirkulæreændrin-

ger. 

-Tillægsbevillinger til serviceudgifter uden for 

servicerammen, overførselsudgifter, det bruger-

finansierede område og øvrige dele af den kom-

munale økonomi finansieres inden for den sam-

lede økonomi og kassebeholdningen. 

 

 Gennem konkurrenceudsættelse af 

indkøbene arbejdes for at opnå 

bedre priser og sikre en fremtidig 

god kvalitet til prisen. 
 

 Implementering af udbudspolitikken 

 Der skal løbende ske optimering af 

arbejdsgangene i kommunens op-

krævning med henblik på at mini-

mere den samlede restancemasse. 

 Restancemassen skal fortsat nedbringes i både 

antal og beløb. Det skal ske gennem helhedsori-

enteret sagsbehandling og i dialog med bor-

gerne, så nye restancer forebygges. 
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2. Skatter 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Samlet sum -1.319.651 -1.257.089 -1.319.421 -1.444.569 

Kommunal indkomstskat -1.161.087 -1.094.696 -1.153.501 -1.274.993 

Selskabsskat -9.156 -10.071 -9.658 -9.272 

Anden skat pålignet visse indkomster -202 0 0 0 

Grundskyld -149.206 -152.322 -156.262 -160.304 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Kommuneskat 
Budgettet for 2019-2022 er udarbejdet ud fra selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2019 og en prognose 

for 2020-2022, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2017 pr. 13. september 2019, og fremskre-

vet med KL’s skøn over indkomstudviklingen ved statsgaranti.  

Udskrivningsgrundlaget i 2019 svarer til en skatteindtægt på 1.161,087 mio. kr. med en uændret skatteprocent 

på 24,6 %. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne er 24,91 % i 2018. Solrød ligger således i 2018 

0,31 % point under landsgennemsnittet. 

Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede udskriv-

ningsgrundlag: 

Udskrivningsgrundlag 2019 (1.000 kr.) 

Udskrivningsgrundlag, 1.000 kr. 2019 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.565.533 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 4.719.886 

Forskel 154.353 

 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på baggrund 

af de opgjorte indkomster for indkomstår 2017 pr. 13. september 2019. 

Der er anvendt følgende befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året): 

Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året) 

Medio året 2018 2019 2020 2021 2022 

0-17 år 5.334 5.437 5.501 5.536 5.550 

18-25 år 1.756 1.728 1.663 1.624 1.587 

26-40 år 3.557 3.754 3.896 3.973 3.978 

41-60 år 6.832 7.040 7.183 7.291 7.310 

61 år og derover 5.433 5.565 5.691 5.813 5.926 

I alt 22.912 23.524 23.934 24.237 24.351 
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Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

Skøn over udskrivningsgrundlag 

I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Skønnet udskrivningsgrundlag 4.222,4 4.270,3 4.542,2 4.719,9 4.598,1 4.872,8 5.182,9 

Statsgaranteret  

Udskrivningsgrundlag 
4.018,5 4.192,9 4.371,8 4.565,5       

Forskel 203,9 77,4 170,4 154,4    

 

Selskabsskat 
Kommunen modtager en andel af den selskabsskat som selskaberne i kommunen og de selskaber der har 

filialer i kommunen betaler til staten.  

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2017 (vedrørende indkomståret 2016 og tidligere indkomstår), 

der indgår i de kommunale budgetter for 2019 på 9,156 mio. kr. På landsplan er der en stigning i provenuet 

fra budget 2018 til 2019 på 22,4 %. I Solrød er der et fald på 13,4 %. Provenu i 2020-2022 er budgetteret ud 

fra KL’s skøn over udvikling i selskabsskatter. 

 

Anden skat pålignet visse indkomster 
Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2017 udbetales fra staten i 1. kvartal 2019. Indtægten er meget svin-

gende og der modtages 0,202 mio. kr. i dødsboskat i 2019. Der er ikke budgetteret med indtægt i 2020-2022. 

 

Grundskyld 
Boligaftalen fra maj 2017 indeholdt en række elementer med kommunal relevans. Den midlertidige indefrys-

ningsordning for 2018-2020 er vedtaget af Folketinget, og de berørte grundejere har fået nye ejendomsskat-

tebilletter for 2. halvår 2018, hvoraf der fremgår et lån og et lavere beløb til opkrævning. 

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgang til den 

permanente indefrysningsordning. Kommunerne har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos 

Kommunekredit. Kommunen vil dog få et beskedent rentetab, da udlånet er rentefrit for borgerne, hvilket 

kommunerne samlet set er kompenseret for. Der er ikke budgetteret med udlån eller lånoptagelse i budget 

2019-2022. Skatteministeriet har oplyst, at man vil overtage alle lån til kurs 100, herunder også forfaldne, men 

ej betalte lån, ved overgang til den permanente ordning. 

Udgangspunktet er fortsat, at staten (SKAT) forventes at overtage opkrævningen af grundskyld og dæknings-

afgifter samt låneordningen for pensionister fra kommunerne med virkning fra 2021. Kommunerne skal dog 

fortsætte med at opkræve ejendomsbidrag såsom renovation og evt. skorstensfejergebyr fra grundejerne 

efter gældende regler. Ligeledes vil det fortsat være kommunen, der skal behandle og vurdere ansøgninger 

om fritagelser for grundskyld, ligesom opgaver ift. ejerregister mv. som udgangspunkt forbliver kommunale. 

Der er fortsat stor usikkerhed om, hvordan den enkelte kommune vil blive påvirket af nye ejendomsvurderin-

ger og de skattemæssige ændringer i boligaftalen fra maj 2017. Skatteministeriet har givet udtryk for, at de 

skatterabatter og –lån, som nuværende boligejere ydes, ikke vil få betydning for den kommunale afregning. 

Med andre ord forventes det, at ophævelsen af stigningsloftet for grundskylden kobles med nye vurderinger, 

og nye promiller vil slå fuldt igennem på den enkelte kommunes grundskyldspromille fra 2021. Samtidig er 

det meldt ud, at de byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommuner vil blive neutraliseret til og 

med 2025, og der efter vil ske en gradvis tilpasning. Det er derfor KL’s anbefaling at budgettere udviklingen i 

ejendomsskatterne som vanligt, hvilket der er gjort i budget 2019-2022. 

Ejendomsskatten beregnes som grundskyld af de afgiftspligtige grundværdier. Der ingen offentlige ejen-

domme, der kan opkræves dækningsafgift. 
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Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige 

fra år til år. Grundskatteloftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi kan stige med regulerings-

procenten, indtil ejendommen når den faktiske ejendomsvurdering. Derefter vil ejendommen betale grund-

skyld af ejendomsvurderingen. Vurderingerne er pt. fastlåste, men i 2020 forventes SKAT’s nye ejendomsvur-

deringer igen at øge stigningen i de afgiftspligtige grundværdier.  

Grundskatteloftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i ud-

skrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 % point dog maksimalt 7 %. I økonomiaftalen for 2019 er forudsat 

en reguleringsprocent på 5,5 % i 2019, og dermed en stigning i grundskylden i de ejendomme, som endnu 

ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er indregnet i de statsgarante-

rede grundværdier for 2019 og i bloktilskuddet for 2019.  

Skøn over reguleringsprocent og udvikling i grundværdier 

 2019 2020 2021 2022 

Reguleringsprocent 5,5 6,5 6,6 - 

Skønnet landsudvikling, grundværdier 3,2 4,2 5,2 5,2 

 

Ud fra udviklingen i tidligere år er KL’s skønnede landsudvikling indregnet med 50 % i Solrød. 

Ved en uændret grundskyldspromillen i 2019 på 20,95 ‰ for øvrige ejendomme er der et samlet provenu på 

148,405 mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige ejendomme er 26,12 ‰ i 

2018. Solrød ligger således i 2018 5,17 ‰ under gennemsnittet.  

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord 

beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 %. En kommune vil dog højest kunne modtage et grund-

skyldsprovenu på 7,2 ‰ af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større 

end 22, betales der således kun 7,2 ‰ i grundskyld på produktionsjord. Ved en uændret grundskyldspromillen 

i 2019 på 6,15 ‰ er der et samlet provenu på 0,801 mio. kr. 

 

3. Tilskud og udligning 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Samlet sum 13.868 -80.102 -54.227 34.840 

Udligning og generelle tilskud 62.387 -37.653 -12.574 76.144 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7.776 8.287 8.662 8.975 

Kommunale bidrag til regioner 3.079 2.656 2.750 2.830 

Særlige tilskud -59.484 -53.502 -53.175 -53.219 

Refusion af købsmoms 110 110 110 110 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Udligning og generelle tilskud 
Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og 

en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et be-

skæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. 
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Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes 

ud fra en kommunens strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle overskud eller underskud bereg-

nes som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet 

ud fra en gennemsnitlig skatteprocent.  

Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunens samlede økonomiske situation, hvor 

der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller under-

skud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med 

en gennemsnitlig skatteprocent. 

Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Hvis en kommune har strukturelt underskud, vil den i 

landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 % af det strukturelle underskud. Hvis en kommune har et 

strukturelt overskud, skal den betale 61 % af det strukturelle overskud til landsudligningsordningen. Hoved-

parten af udgifterne til landsudligningsordningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet de strukturelle 

underskud i væsentlig grad overstiger de strukturelle overskud. I 2019 er der 88 kommuner, der har strukturelt 

underskud og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, 

Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. 

Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet. 

Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, at der 

alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner 

i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27 % af forskellen mellem 

beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 3,1 mia. kr. Der er 34 kom-

muner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 13 kommuner har strukturelt overskud og 21 kommuner 

har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i hovedstadsudligningen.  

Bloktilskuddet for 2019 er fastsat til 62,104 mia. kr. En stor del af det samlede bloktilskud går til finansiering af 

landsudligning og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Dette medfører, at der 

kun er 5,735 mia. kr. tilbage til fordeling til alle kommuner efter indbyggertal. Heraf er 3 mia. kr. og 1 mia. kr. 

gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med 

de aftalte udgiftsrammer for hhv. serviceudgifter og skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.  

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskel-

len mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, 

at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet modtager 

et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og lands-

gennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end 

landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens pro-

venu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet fra selskabsskat i Solrød er på 9,156 mio. kr. i 2019, 

hvilket svarer til 401 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 1.572 kr., dvs. der modtages et tilskud pr. ind-

bygger på 585 kr. pr. indbygger eller 13,344 mio. kr.  

Byrådet har ved 2. behandling af budget 2019-2022 besluttet, at der skal anvendes selvbudgettering af skat, 

udligning og tilskud i 2019. I 2020-2022 er der budgetteret ud fra skønnet statsgarantigrundlag.  
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Selvbudgettering giver følgende tilskud og udligning i 2019: 

i 1.000 kr. Udgifter Indtægter 

Landsudligning 46.776  

Hovedstadsudligning 46.896  

Overudligningsbidrag 4.104  

Ordinært bloktilskud  -6.972 

Betinget bloktilskud – service  -12.060 

Betinget bloktilskud – anlæg  -4.020 

Udligning af selskabsskat  -13.344 

I alt 97.776 -36.396 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Der er endvidere afsat 1,007 mio. kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2019 som følge af modregning i 

provenu fra salg af HMN Naturgas A/S, der er udbetalt i 2018. 

 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merud-

gifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Ordningen tager sigte på ge-

nerelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgif-

ter vedrørende børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.  

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folke-

tal. Bidraget udgør i 2019 5,015 mia. kr. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af 

merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere på 6.082 kr. pr. udlænding og yderligere 

et tilskud på 5.948 kr. pr. 0-5 årig udlænding og 24.431 kr. pr. 6-16 årig udlænding.  

I 2019 modtages et tilskud på 12,396 mio. kr. og der betales et bidrag på 20,172 mio. kr.  

 

Bidrag til regioner 
Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 135 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der 

betales bidrag i 2018 på 3,079 mio. kr. ud fra et folketal på 22.806. Det er forudsat i ”Aftale om et mere enkelt 

og effektivt erhvervsfremmesystem” af maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at kommunernes 

bidrag til regionerne skal nedsættes med ca. 150 mio. kr. Dette forventes at ske i forbindelse med økonomi-

aftalen for 2020. 

 

Særlige tilskud 
Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i den 

øvrige udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en bestemt 

målgruppe. 
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Særlige tilskud 2019 (1.000 kr.) 

Note  Udgifter Indtægter 

A 
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske  

problemer (bidrag) 
2.736  

B Beskæftigelsestilskud  -46.908 

C Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -2.412 

D Tilskud til generelt løft i ældreplejen  -2.676 

E Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -3.588 

F Ekstraordinært finansieringstilskud  -5.880 

G Tilskud vedr. skatteændringer fra 2016 til 2017  -756 

 I alt (i 1.000 kr.) 2.736 -62.220 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

A. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

Den samlede tilskudspulje for 2019 udgør 0,05 % af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstads-

området, i alt 230,756 mio. kr. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bidrag, der 

opkræves fordelt efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Solrød betaler et bidrag på 2,736 mio. 

kr. i 2019. Tilskuddet fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren. 

B. Beskæftigelsestilskud  

Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den 

forbindelse ydes et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne.  

Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelses-

tilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede 

ledige i året. 

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt 

året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, så det i højere grad svarer til kommunernes 

forventede udgifter. Endeligt efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af opgørelse af de 

faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommu-

nale regnskaber. 

Efter de generelle regler beregnes grundtilskuddet én gang for alle ved udmeldingen af foreløbigt tilskud i 

året inden tilskudsåret, således at midtvejs- og efterregulering alene omfatter merudgiftsbehovet. 

Beskæftigelsestilskuddet i 2019 er beregnet på baggrund af 214 bruttoledige i 2017, og der modtages 50,340 

mio. kr. i grundtilskud, hvoraf der modregnes 3,432 mio. kr. i merudgiftsbehov dvs. beskæftigelsestilskuddet 

er på 46,908 mio. kr.  

C. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Med finansloven for 2012 er der afsat tilskudspulje til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og 

frem. Tilskuddet, der for 2019 udgør 554,8 mio. kr., fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skøn-

nede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2019. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,412 mio. kr.  

D. Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboliger 

pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør 

i 2019 739,1 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på 

ældreområdet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,676 mio. kr. 
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E. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en 

demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2011 forhøjet 

med 300 mio. kr. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling og 

udgør for 2019 990,5 mio. kr. Solrød Kommunes andel af puljen er på 3,588 mio. kr. 

F. Ekstraordinært finansieringstilskud 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, at der i 2019 ydes et 

ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles således: 

 1,5 mia. kr. fordeles som grundbeløb til alle kommuner fordelt efter indbyggertal 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over 

landsgennemsnittet. 

 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 

179.200 kr. pr. indbygger. 

Solrød Kommune får alene en andel af de 1,5 mia. kr. og tilskuddet udgør 5,880 mio. kr. 

G. Tilskud til skatteændringer 

Der modtages et tilskud til provenutab som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen fra 2016 til 2017 på 

0,756 mio. kr. i 2019 og 0,384 mio. kr. i 2020, som er det sidste år, der modtages tilskud. 

 

Refusion af købsmoms 
Økonomi- og Indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at 

kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til 

tilsvarende momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende. 

I forbindelse med finansieringsreformen er momsudligningsordningen ændret, så der ikke længere opkræves 

et særligt momsbidrag, men sådan at kommunernes finansiering af momsrefusionen i stedet reguleres over 

bloktilskuddet. 

Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket forventes at udgøre 0,110 mio. kr. pr. år. 

 

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti 
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på: 

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udlignings-

beløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udlignings-

beløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om 

tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virk-

ning for budgetåret. 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til de 

anførte beløb i tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne vil på linje med 

øvrige kommuner vil få andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel tilskudsnedsæt-

telse i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret (midtvejsreguleringen).  

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned fo-

retage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra ud fra kommunens egne 

skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2019 (betalingskommuneop-

gørelse) samt grundværdierne i kommunen. Beregningen baseres i øvrigt på en række forudsætninger, som 

er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Selvbudgettering 
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indebærer altså, at budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår er 

sammenknyttet. Ændrer kommunen i løbet af budgetprocessen sit skøn over udvikling i skattegrundlaget, vil 

det indebære, at der skal foretages et tilsvarende revideret skøn over tilskud og udligning. 

I 2022 opgøres en efterregulering af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende 

kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som 

er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskat-

ningsgrundlag for 2019, som opgjort pr. maj 2021, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. 

for 2019. Efterreguleringen for tilskudsåret 2019 afregnes i de første tre måneder af 2022.  

I 2019 er betalingsfolketallet ved selvbudgettering på 23.381 indbyggere og 22.806 indbyggere ved statsga-

ranti. 

Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

Tilskud, udligning, skat ved statsgaranti og selvbudgettering (1.000 kr.) 

 Statsgaranti 
Selv- 

budgettering 
Forskel 

Landsudligning 42.504 46.776 4.272 

Hovedstadsudligning 44.208 46.896 2.688 

Overudligningsbidrag 4.008 4.104 96 

Statstilskud -22.500 -23.052 -552 

Selskabsskat -13.344 -13.344 0 

Udlændinge 7.272 7.776 504 

Kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder 2.652 2.736 84 

Øvrige tilskudsordninger i alt -59.141 -59.141 0 

Nettoudgift til tilskud og udligning 5.659 12.751 7.092 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.123.121 -1.161.087 -37.966 

Nettoindtægt i budget 2019 -1.117.462 -1.148.336 -30.874 

Efterregulering af udligning i budget 2022 0 8.560 8.560 

Nettoindtægt i alt -1.117.462 -1.139.776 -22.314 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Der vil være en merindtægt på 30,874 mio. kr. i 2019 ved valg af selvbudgettering og en skønnet udgift til 

efterregulering på 8,560 mio. kr. i 2022, i alt en merindtægt på 22,314 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.  
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4. Renter 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Samlet sum 842 840 1.931 1.939 

Renter af likvide aktiver -500 -500 -500 -500 

Renter af kortfristede tilgodehavender -300 -300 -300 -300 

Renter af langfristede tilgodehavender -1.053 -1.000 0 0 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -32 0 0 0 

Renter af kortfristet gæld 200 200 200 200 

Renter af langfristet gæld 4.487 4.313 4.193 3.988 

Garantiprovision -1.960 -1.873 -1.662 -1.449 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Renter af likvide aktiver 
Der er budgetteret med en årlig indtægt på 500.000 kr. 

 

Renter af kortfristede tilgodehavender 
Der er budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. 

 

Renter af langfristede tilgodehavender 
Der er budgetteret med en indtægt på 1.000.000 kr. vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til 

betaling af ejendomsskat for pensionister. Endvidere er budgetteret med en indtægt på 53.000 kr., der udbe-

tales af KOMBIT for andel fra salg af KMD-ejendomme. 

 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabs-

gjorte forsyningsvirksomheder 
Der er budgetteret med en indtægt på 32.000 kr. fra Solrød Spildevand A/S 

 

Renter af kortfristet gæld 
Der er samlet budgetteret med en udgift på 200.000 kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. 
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Renter af langfristet gæld 
Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2019: 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Renter af langfristet gæld - samlet sum 4.487 4.313 4.193 3.988 

KommuneKredit 1.264 1.399 1.741 1.805 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 2.213 1.925 1.483 1.238 

KommuneKredit - Ældreboliger 989 949 909 867 

Afledt renter af budgetteret lånoptagelse 21 40 60 78 

 

Garantiprovision 
Byrådet godkendte i december 2012, at der skal opkræves en årlig garantiprovision på 1 % p.a. af gælden 

ultimo året før på garanterede lån vedr. forsyningsområdet (Solrød Fjernvarmeværk I/S og Solrød Forsyning 

A/S). Der er i 2019 budgetteret med en indtægt på 529.000 kr. fra Solrød Fjernvarme og 436.000 kr. fra Solrød 

Spildevand. 

Byrådet godkendte i maj 2014, at der gives kommunegaranti til Solrød Biogas mod en årlig garantiprovision 

på 1,5 % af gælden ultimo året før. Der forventes en indtægt på 995.000 kr. i 2018. 

 

5. Afdrag på lån 
 
Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån: 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Afdrag på langfristet gæld - samlet sum 18.721 19.007 19.300 19.600 

KommuneKredit 11.117 11.335 11.560 11.790 

KommuneKredit - Ældreboliger 7.573 7.609 7.645 7.682 

Afledt afdrag af budgetteret lånoptagelse 31 63 95 128 

 

6. Finansforskydninger 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Samlet sum -15 77 -203 -203 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 77 77 -203 -203 

Mellemværender med selskabsgjorte 

forsyningsvirksomheder 
-962 0 0 0 

Forskydninger i kortfristet gæld 870 0 0 0 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Villabyernes Boligselskab 

Byrådet godkendte den 5. oktober 2015, pkt. 138, at Villabyernes Boligselskab tilbagebetaler lån ydet af Solrød 

Kommune på samlet 2.160.000 kr. med 720.000 kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020. 

Boligindskud flygtningeboliger 

Der er afsat 200.000 kr. årligt til betaling af indskud i forbindelse af leje af private boliger til midlertidige 

flygtningeboliger. 

Deponerede beløb 

I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er der udbetalt 1 mia. kr. til ejerkommunerne i 2018, hvoraf 

Solrød Kommune har modtaget 5,036 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponerings-

regler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Byrådet har valgt 

at deponere fratrukket 20 % i statsafgift dvs. 4.028.800 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2019. 

Byrådet har besluttet, at det frigivne beløb skal anvendes til puljen ”Gør Solrød Smukkere”. 

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Der er budgetteret med et årligt nettoudlån på 1 mio. kr. i 2019 og 2020. Staten overtager låneordningen fra 

2021. Primo 2018 var der 585 lån. Der er kommet 18 nye lån til, og der er indfriet 27 lån. Aktuelt pr. 16. august 

2018 er der 576 lån og et samlet tilgodehavende på 111,3 mio. kr.  

 

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

Solrød Forsyning A/S 

Solrød Forsyning gæld til Solrød Kommune ved stiftelsen pr. 1. januar 2010 skal tilbagebetales til Solrød Kom-

mune over 10 år jf. lovgivningen på området. Der betales 962.000 kr. i afdrag i 2019, og gælden er dermed 

tilbagebetalt. 

 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Greve- Solrød Provsti har fastlagt budget 2019 ud fra en uændret kirkeskatteprocent på 0,82.  

Byrådets valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der 

er en indtægt fra kirkeskat på 30,681 mio. kr., og der udbetales 26,113 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne 

samt 5,438 mio. kr. i landskirkeskat. I alt er der en nettoudgift på 0,870 mio. kr., der nedbringer kirkekassernes 

tilgodehavende til 0,385 mio. kr. ultimo 2019. 

 

7. Lånoptagelse 
 

Lånoptagelse – langfristet gæld 
I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge, 

refinansiering af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat, lån vedr. ældreboliger 

(fratrukket kommunal grundkapital) samt anlægsudgifter til affaldsordninger (brugerfinansieret). 
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Lånoptagelse (1.000 kr.) 

 2018 2019 2020 2021 

Nettoudlån vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter -1.000 -1.000 0 0 

I alt -1.000 -1.000 0 0 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

8. Kassebeholdning 
 

Forskydninger i likvide aktiver 
Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2019 på 55,1 mio. kr. Ultimo 2019 forventes en disponibel kassebe-

holdning på 147,5 mio. kr. 

 

9. Leasing 
 
Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, her-

under sale-and-lease-back arrangementer. 

Solrød Kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, hvorfor budgettet ikke 

er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter. 
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Politikområde 2:  

Teknik og Miljø 
 

Politikområdet Teknik og Miljø er et vigtigt 

fokusområde for at sikre en bæredygtig udvikling i 

forhold til klima og miljø og i forhold til at skabe 

fleksible, fysiske rammer for fællesskaber i kommunen.  

Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed 

og sundhed gennem bl.a. den fysiske udvikling af 

bymiljøerne, de grønne områder og via klimasikring. 

Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med 

inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

Konkret arbejder vi under politikområdet med føl-

gende opgaver: 

 Fysisk planlægning og byudvikling 

 Kollektiv trafik 

 Veje 

 Grønne områder 

 Klima og miljø 

 Forsyning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 2 - samlet sum 56.944 

Indenfor Servicerammen 59.723 

Brugerfinansieret område -2.779 

 Teknik og Miljø 55.405 

Øvrige afdelinger 1.539 

Vedtagne politikker og handlingsplaner på området 

 Planstrategi 

 Kommuneplan 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

 Lokaleoptimeringsplan 

 Trafiksikkerhedsplan 

 Naturhandleplan 

 Støjhandleplan 

 Klimaplan 

 Varmeforsyningsplan 

 Vandforsyningsplan 

 Affaldsplan 

 Spildevandsplan 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Risikoplan for Køge Bugt 

 Udvikling og udbygning af byområderne Trylleskov 
Strand og Havdrup Vest 

Kommende større initiativer på området 

 Ny klimaplan 

 Naturkvalitetsplan 

 Nyt system til indsamling af affald 

 Helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Bymidte 

 Kystsikring langs strandvejen 

 Cordozaparken, planlægning til et nyt bæredygtigt 
boligområde 

 Kommende erhvervskile 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Bæredygtig udvikling 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 
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1. Områdets mål 
 

Plan og kollektiv trafik 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Den overordnede planlægning sikrer 

gode rammer for bosætning og erhvervs-

udvikling, hvor der samtidig vises hensyn 

til natur, landskabs- og kulturmiljøer, 

miljø og klima. 

 Planstrategi, kommune- og lokalplanarbejde 

samt helhedsplaner skal ved ny planlægning 

sikre udviklingsmuligheder for både nye og 

eksisterende bolig-, center- og erhvervsom-

råder under hensyn til natur, landskabs- og 

kulturmiljøer, miljø og klima.  

 Driften af kollektiv trafik udøves på et 

bæredygtigt, samfundsøkonomisk og kli-

matilpasset grundlag.  

 Busbetjening og flextur planlægges og gen-

nemføres med Movia med fokus på bære-

dygtighed, samfundsøkonomi og klimatil-

pasning.  

 

Veje og grønne områder 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Afviklingen af biltrafikken prioriteres hø-

jest på de overordnede veje. På boligveje 

skal trafikken afvikles på de lette trafikan-

ters betingelser. 

 Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges 

og prioriteres i forbindelse med budgetlæg-

ningen 

 Det kommunale vej- og stinets udform-

ning sikrer hurtige og sikre adgangsveje 

for bilister, cyklende, fodgængere og an-

dre trafikanter.  

 Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges 

og prioriteres i forbindelse med budgetlæg-

ningen.  

 Kommunale veje og stier samt tilstø-

dende vejarealer driftes og vedligeholdes, 

så vejkapitalen fastholdes, og så vej- og 

stinettet fremstår indbydende og vel-

holdt.  

 Anvisningerne i Trafikplan 2016-2020 følges 

og prioriteres i forbindelse med budgetlæg-

ningen. 

 Driften af kommunens vejarealer udføres i 

henhold til kontrakt med entreprenør og de 

mål, som kontrakten foreskriver. 

 Offentlige grønne områder og stranden 

holdes i en passende plejet og varieret 

stand i forhold til områdernes benyttelse 

og deres naturværdier og interesser. 

 Plejen af kommunens naturområder udføres 

i henhold til Naturkvalitetsplanen. 

 Pleje af kommunens øvrige grønne områder 

udføres i henhold til kontrakt med entrepre-

nør og de mål, som kontrakten foreskriver. 

Al pleje foregår som udgangspunkt uden 

brug af kemisk bekæmpelse. 

 Kommunen støtter Strandrenselaugets ind-

sats således, at strandrensningen til stadig-

hed udvikles, herunder med andre aktivite-

ter knyttet til bevaring af naturpræget langs 

kysten og den rekreative anvendelse af 

strandområdet.  
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Miljø og forsyning 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Udledningen af CO2 fra energiforsynin-

gen reduceres. 

 Implementering af Klimaplan 2010-2025. Der 

sigtes på en reduktion af CO2-udledningen 

på 55 % inden udgangen af 2025.  

 Der skal sikres høj service i indsamlingen 

og bortskaffelsen af affald og en bedre 

udnyttelse af affaldsressourcerne.  

 Implementering af Affaldshåndteringsplan 

2014-2024. Der sigtes på at reducere 

mængden af farligt affald, elektronikaffald 

og genanvendelige materialer i dagrenova-

tionen og i brændbart storskrald med gen-

nemsnitligt 25 % ved udgangen af 2019.  

 Der skal sikres rene vandområder, rent 

spildevand og sikring mod oversvømmel-

ser fra nedbør som følge af klimaforan-

dringer.  

 Implementering af Spildevandsplan 2014-

2026.  

 Der skal sikres mod oversvømmelser fra 

Køge Bugt. 

 Implementering af Risikostyringsplan for 

oversvømmelse fra kystzonen.  

 Der skal sikres rent drikkevand og stabil 

vandforsyning til kommunens borgere og 

virksomheder.  

 Implementering af Vandforsyningsplan 

2016-2020.  

 Det skal sikres, at områder, der rummer 

væsentlige værdier knyttet til landskab, 

geologi, kulturhistorie og spredningskor-

ridorer for planter, dyr og lavbundsarea-

ler i det åbne land, beskyttes, plejes og 

styrkes.  

 Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-

2018. 
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2. Nye budgetinitiativer i 2019 – 2022 
Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2019-2022 indenfor Servicerammen. Beløbene i oversigten 

er angivet i hele 1.000 kr. 

 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2019 2020 2021 2022 

02-15 Personaleopnormering i Teknik og Miljø 1.161 1.161 1.161 1.161 

 Nye budgetinitiativer i alt 1.161 1.161 1.161 1.161 

 

02-15 Personaleopnormering i Teknik og Miljø 

Solrød Kommune er i kraftig vækst. Ved kommunalreformen i 2007 var der 20.700 indbyggere i kommunen 

og ved udgangen af april 2018 var der mere end 22.500. Væksten trækker kraftigt på Teknik og Miljøs res-

sourcer, da der skal planlægges, udvikles, gives myndighedstilladelser og anlægges og bygges for at imøde-

komme de mange nye borgeres forventninger og behov. 

Byrådet er ambitiøst og har som vision, ” Solrød Kommune – det bedste sted at leve og bo”. Derfor har Byrådet 

igangsat en række projekter og initiativer, som skal give endnu bedre rammer for borgere og erhvervsliv, og 

som i stor udstrækning skal udvikles og gennemføres i samarbejde med foreninger, borgere og andre inte-

ressenter. Mange af disse initiativer er forankret hos Teknik og Miljø og trækker på afdelingens udviklings-, 

myndigheds-, drifts- og administrative ressourcer. 

For at kunne fastholde og udvikle det forventede serviceniveau og for at kunne være en kapabel partner i 

kommunens udviklingsplaner foreslås en opnormering af Teknik og Miljø med 2 medarbejdere. Der er særligt 

behov for at styrke følgende funktioner: 

 Borgerbetjening pga. mange henvendelser fra borgere og samspil med øvrige interessenter. 

 Projektledelse af store udviklings-, projekt- og anlægslægsopgaver, som Byrådet ønsker for at være 

en dynamisk vækstkommune. 

 Myndighedsbehandling som f.eks. lokalplanlægning, byggesagsbehandling, miljøvurdering mv. for 

at sikre mere effektiv sagsbehandling. 
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3. Samlet budget for 2019 – 2022 
Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på afdelinger 

og institutioner. Endvidere fremgår det af budgettet, hvad der er indenfor og udenfor servicerammen. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 2 - samlet sum 56.944 61.457 61.601 60.770 

Indenfor Servicerammen 59.723 60.259 60.303 59.880 

Brugerfinansieret område -2.779 1.198 1.298 890 

Teknik og Miljø 55.405 56.918 60.065 59.231 

Indenfor Servicerammen 58.184 58.720 58.764 58.341 

Brugerfinansieret område -2.779 1.198 1.298 890 

     - heraf udgifter 23.721 27.696 27.797 27.389 

     - heraf indtægter -26.500 -26.499 -26.499 -26.499 

Øvrige afdelinger: Visitations- og Koordinationsen-

heden, Borgerservice og Personaleafdelingen 
1.539 1.539 1.539 1.539 

Indenfor Servicerammen 1.539 1.539 1.539 1.539 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

I det følgende vil de enkelte ledelsesområder og deres tilhørende budgetter indenfor politikområdet blive 

gennemgået. 

 

4. Teknik og Miljø 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Teknik og Miljø – samlet sum 55.405 54.160 57.304 56.482 

Indenfor Servicerammen 58.184 58.720 58.764 58.341 

Brugerfinansieret område -2.779 1.198 1.298 890 

Indenfor Servicerammen 58.184 58.720 58.764 58.341 

Plan og kollektiv trafik 4.377 4.281 4.281 4.281 

Veje og grønne områder 29.656 29.571 29.571 29.520 

Miljø og forsyning 1.787 1.934 1.634 1.634 

Administration og myndighedsudøvelse 18.916 18.916 18.792 18.420 

Beredskab 3.448 4.018 4.486 4.486 

Brugerfinansieret område -2.779 1.198 1.298 890 

Affald -2.270 1.207 1.307 899 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran  
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4.1 Plan og kollektiv trafik 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Plan og kollektiv trafik – samlet sum 4.377 4.281 4.281 4.281 

Busdrift  5.538 5.538 5.538 5.538 

Konsulentbistand 159 159 159 159 

Byggesagsbehandling -1.640 -1.736 -1.736 -1.736 

Støttet boligbyggeri 320 320 320 320 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Busdrift 

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen 

foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens en kører 

inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, 

hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kom-

mer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. 

Byrådet har på sit møde i april 2018 besluttet følgende: 

 Buslinjerne 220 og 246 genbestilles med samme kørselsomfang som ved bestillingen for 2018. 

 Solrød Kommune tilkendegiver over for Region Sjælland, at buslinjer 97N (natbus ad Strandvejen) 

og 120 ønskes med samme kørselsomfang som ved den kommunale bestilling for 2018.  

 Solrød Kommune anbefaler, at buslinje 101A i Køge Kommune optimeres ved ikke at køre ind til Ølby 

Station, men forbliver på Stensbjergvej.  

 Flextursordningen fortsætter 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har 

indført denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk 

rentabel grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af kom-

muneplaner. 

Konsulentbistanden dækker: 

 ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet 

 bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplan- og naturplanarbejde m.m. 

 faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbej-

delse af planer. 
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Byggesagsbehandling 

I 2019 er timesatsen på byggesagsbehandling 604 kr. pr. time. Udgifterne som består af lønudgifter og udgift 

BBR-projekt i forbindelse med nyt vurderingssystem for ejendomme udgør 2,743 mio. kr. (alt er ØD-midler) 

og indtægtsbudgettet udgør 1,736 mio. kr. i 2019, således at nettobudgettet bliver 1,007 mio. kr. 

 

Støttet boligbyggeri 

Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 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 

vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i for-

bindelse med istandsættelse, lejetab mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. 

Kommissioner, råd og nævn 

Beboerklagenævn og Huslejenævn varetages ifølge samarbejdsaftale af Greve Kommune. Den budgetterede 

udgift er til behandling af klagesager. 

 

4.2 Veje og grønne områder 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Veje og grønne områder – samlet sum 29.656 29.571 29.571 29.520 

ØD samlet 19.761 19.686 19.686 19.686 

Delaftale 1 (ØD) 9.619 9.619 9.619 9.619 

Kommunal vejdrift (ØD) 9.982 9.907 9.907 9.907 

Slamsugning (ØD) 214 214 214 214 

100 % overførselsret 6.895 6.895 6.895 6.895 

Pulje til slidlag  4.150 4.150 4.150 4.150 

Vintertjeneste  2.745 2.745 2.745 2.745 

Udenfor ØD 2.947 2.937 2.937 2.886 

Vejmyndighed (uden ØD) 2.077 2.077 2.077 2.077 

GIS  763 763 763 763 

Natur 106 96 96 45 

 

4.2.1 Delaftale 1  

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, centre, naturområder, vandløb, 

mose, skov, vejudstyr, strand, springvand, mm. Opgaverne dækker det oprindelige vej og park området.  

Opgaven har været i udbud og varetages af ekstern entreprenør. 

Grønne områder og naturpladser 

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

strandområder. Kommunen bestyrer godt 160 ha. Grønne områder. 

Bygningsvedligeholdelse, energiforbrug, forsikring og vedligeholdelse af omkringliggende arealer ved Jersie 

Strandpark, Solrød Strandpark og Strandløven samt Trylleskoven, Karlstrup. Samt pulje til vedligeholdelse af 

rekreative områder. 
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Naturforvaltningsprojekter 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede 

fredede arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og plan-

ter. I kontrakten ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede 

arter som kæmpebjørneklo og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter. 

Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2014-18, som er politisk vedtaget i 

august 2014. 

Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsæt-

ter et opsøgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes 

indsats i forhold til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er dog kommuner-

nes ansvar at handleplanerne bliver implementerede.  

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til ejere 

af arealer i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at visse 

aktiviteter vil have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af anmeldte akti-

viteters virkning på områderne vil ofte kræve ekstern bistand. 

 

4.2.2 Kommunal vejdrift 

Vejvedligeholdelse m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer  

Omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og byskilte.  

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier. 

Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større belæg-

ningsarbejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. 

Reparation og vedligehold af belægninger, som primært skal sikre at arealerne er i en stand, der svarer til 

trafikkens art og størrelse. 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private 

fællesveje og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommunens 

vegne står for vejbelysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper. 

Belysningstidspunkterne er i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 ændret således, at der er natte-

slukkes i tidsrummet: 

 Mandag – tirsdag kl. 01.30 til 04.30  

 Tirsdag – onsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Onsdag – torsdag kl. 01.30 til 04.30 

 Torsdag – fredag kl. 01.30 til 04.30  

 Fredag – lørdag Ingen natslukning 

 Lørdag – søndag Ingen natslukning 

 Søndag – mandag kl. 01.30 til 04.30 

Principielt vil lyset kun blive slukket på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje vil af 

hensyn til trafiksikkerheden ikke blive natslukket. 

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes med mere ener-

givenlige anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for efter en konkret vurdering at give tilladelse for lys-

dæmpning i natslukningsperioden. 

http://www.solrod.dk/cms/doks/Afdelinger/Teknisk%20Administration/Vej%20og%20GIS/hjemmeside/Trafikplan_2009_2013.pdf
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Afvandingselementer  

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år samt efter 

behov. Vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært at afvandingselemen-

terne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, og at elementerne lever op til de krav der stilles af miljø-

myndigheden. 

Belægninger m.v. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende reno-

vering af vejafmærkningen. 

Brolægning 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsnings-

sten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvise re-

parationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. 

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus på at 

ændre flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som er billigere at vedligeholde. 

Fælles formål, vejformål 

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park. 

 

4.2.3 Slamsugning 

Omfatter udgifter til slamsugning af de kommunale vejbrønde 

 

4.2.4 100 % overførselsret 

Pulje til slidlag  

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og forbedring af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje og 

fortove.  

Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i henhold 

til det serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med 

politiet. Vintertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - Stier, veje og pladser, 3 

- B-veje, 4 - Fortove og øvrige arealer, 5 - C-veje.  

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, materialer, leje af biler, brændstof og indkøb 

af salt. 

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til betaling af kontingent til grundejerforeninger og vejlaug (private veje), hvor Solrød Kommune har 

ejendomme. 

4.2.5 Vejmyndighed 

Fælles formål, vejformål 

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstil-

skud og afvandingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af 

vejaffald. Herudover udgifter til færdselstællinger og prognoser og plangrundlag inden for vejadministration, 

udgifter i forbindelse med administrationssystemer.   
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4.2.6 GIS 

Området omfatter drift og vedligehold af kommunens tekniske kort (GIS) 

 

4.2.7 Natur 

Udgifter 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. 

 

4.3 Miljø og forsyning 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Miljø og forsyning – samlet sum 1.786 1.934 1.634 1.634 

Miljø  1.751 1.899 1.599 1.599 

Renovation – bærbare batterier 35 35 35 35 

 

4.3.1 Miljø 

Vedligeholdelse af vandløb 

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 

Vedligeholdelse af vandløb omfatter oprensninger ved bro rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. 

Oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. 

For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende 

vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal 

vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af sand, der 

er aflejret på vandløbsbunden. Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker oversvømmelse 

af de nærliggende arealer. Samtidig skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen.  

 

Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller 

jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig 

er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af 

reglerne (krydsoverensstemmelse). 
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Konsulent bistand, generelt miljø  

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels til 

kompetenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affalds-

plan, vandforsyningsplan). 

Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse 

med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre 

bestemmelser. 

Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Miljøtilsyn, Indtægter  

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 30 t.kr. årligt. 

Ikke brugerbetalingspligtige  

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virk-

somheder. 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, 

luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere 

eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

Vandindvinding  

Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelse, centralt bygningsvedligeholdelse og vedli-

geholdelse af udearealer. 

Recipientkvaliteter og spildevand 

Herunder digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan. Målet med digitalisering af spildevandsplanen 

er at lette administrationens arbejde med løbende opdatering og opfølgning på mål og indsatser i planperi-

oden. 

Konsulent, affald 

Budgettet dækker  

 juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. affaldsudbud, overholdelse af og tolkning af lovgiv-

ning/regulativer m.v. 

 Anvendelse af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse. 

 Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse. 

 

4.3.2 Renovation –bærbare batterier 

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 
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4.4 Teknik og Miljø administration og myndighedsudøvelse 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Teknik og Miljø administration og  

myndighedsudøvelse – samlet sum 
18.916 18.916 18.792 18.420 

Teknik og Miljø ØD 17.546 17.546 17.422 17.050 

Sekretariat 1.370 1.370 1.370 1.370 

 

4.4.1 Teknik og Miljø ØD 

Udgiften dækker løn til administrativt personale.  

 

4.4.2 Sekretariat 

Strandlaug 

Tilskud til strandrenselauget, som varetager rensning af stranden. 

Hegnssyn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af 

Teknik og Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås 

det årlige antal hegnsyn at udgøre 3-5.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderings-

mænd, kontingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes 

under økonomiudvalgets konti. 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.  

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver  

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye byggesager. 

 

4.5 Beredskab 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Beredskab – samlet sum 3.449 4.018 4.486 4.486 

Beredskab (ØD) 3.449 4.018 4.486 4.486 

 

Redningsberedskab 

Beredskabsopgaven varetages af Østsjællands Beredskab, som dækker Roskilde, Høje Tåstrup, Vallensbæk, 

Ishøj, Greve, Køge, Stevns og Solrød Kommune. Fra budget 2019 indføres en nye bidragsmodel, som betyder 

at nogle kommuner, bl.a. Solrød Kommune skal betale mere til beredskabet end hidtil. Kommunerne vil med 

den nye model blive afregnet for ændringer i serviceopgaver, der vedrører den specifikke kommune. Ændrin-

gen indfases over 2 år så den er fuldt indfaset i 2021. 
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Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom 

Beredskabsplan 2010-2014 for Solrød Kommune er senest behandlet af byrådet den 21. juni 2010. I regi af 

Østsjællands Beredskab arbejdes der på en ny fælles Beredskabsplan. 

Fælles formål  

Udgifter og indtægter som ikke objektivt kan fordeles på forebyggelse og afhjælpende indsats. F.eks. decen-

tral bygningsvedligeholdelse, administration, herunder telefon, forplejning, tidsskrifter m.v. samt tilskud til Sol-

rød Frivillige Redningsberedskab.  

Forebyggelse 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, ejen-

dom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet 

information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme 

samt brandteknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser. 

Afhjælpende indsats 

Udgifter og indtægter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på 

person, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, materiel, 

uddannelse og enterprisekontrakter. 

Den afhjælpende indsats i Solrød Kommune er fra januar 2016 varetaget af Østsjællands Beredskab. 

 

Brugerfinansieret område  
 

4.6 Affald 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Brugerfinansieret området – samlet sum -2.779 1.198 1.298 890 

Generel administration 622 470 333 -75 

Ordninger for dagrenovation – restaffald 229 389 258 258 

Ordninger for storskrald og haveaffald -2.053 190 451 451 

Ordninger for glas, papir og pap -1.563 98 205 205 

Ordninger for farligt affald -31 -25 -25 -25 

Genbrugsstationer 17 76 76 76 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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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 dagrenovation, storskrald og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer medtages et bidrag 

til dækning af omkostninger til det administrative personale der håndterer ordningerne samt beregnede ren-

ter af kommunernes udlæg. 

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennemført 

på den måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest skal være 

udlignet efter 12 år.  

Affaldsplanen skal fremover gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (affalds-

håndteringsplan) gælder fra 2014 til 2024 men skal revideres i 2019. Der sigtes mod et nyt udbud af indsam-

lingsordningerne med virkning fra foråret 2020. 

I affaldsplanen er der mål om opnå 50% genanvendelse senest 2022. For at opnå målet indføres der i  2020 

en ny affaldsordning som betyder, at borgerne skal foretage en øget sortering af dagrenovationen, således 

at madaffald og plastaffald bliver frasorteret. Derudover er der ændring og øget i sortering af genanvendelige 

materialer. 

 

4.6.1 Generel administration 

Borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle re-

novationsordninger. I henhold til den gældende affaldsplan er der årligt afsat 100 t.kr. til ekstra til informati-

onsindsats med henblik på at øge genbruget. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Generel administration – samlet sum 622 470 333 -75 

Husholdninger, borgerinformation 323 323 323 323 

Information 32 32 32 32 

It-systemer, konsulenter og fagligt samarbejde 682 529 529 529 

MST Affaldssystem 43 43 43 43 

Administrationsbidrag, husholdninger 2.953 2.953 2.816 2.408 

Administrationsbidrag, erhverv 58 58 58 58 

Erhverv, administrationsgebyr -144 -144 -144 -144 

Husholdninger, administrationsgebyr -3.324 -3.324 -3.324 -3.324 

Administration renter -3    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

4.6.2 Ordninger for dagrenovation – restaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 

(restaffald). 
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Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Dagrenovation – samlet sum 229 389 258 258 

Udgift til vognmand 5.571 4.970 4.839 4.839 

Behandling af dagrenovation 2.195 2.217 2.217 2.217 

Salg af sækkemærker  -26 -26 -26 -26 

Kørselsudligning  -9 -9 -9 -9 

Dagrenovationsgebyr  -7.497 -7.497 -7.497 -7.497 

Gebyr for ekstraordinære oprydninger -11 -11 -11 -11 

Ekstraordinære oprydninger 10 10 10 10 

Leasing af nye beholdere  735 735 735 

Dagrenovation - renter -4    

Kommunale ejendomme behandling 251 251 251 251 

Kommunale ejendomme gebyr -251 -251 -251 -251 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

4.6.3 Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter drift af ordninger for storskrald og haveaffald. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

  Ordninger for storskrald og haveaffald – samlet sum -2.053 191 451 451 

Behandling brandbart 508 513 513 513 

Stort brandbart behandling 258 259 259 259 

Kørsel storskrald ex. haveaffald 1.673 2.995 3.256 3.256 

Haveaffald, kørsel 740 747 747 747 

Haveaffald behandling   612 619 619 619 

Leasing af nye beholdere  899 899 899 

Salg af jern -122 -124 -124 -124 

Storskraldsgebyr -5.718 -5.718 -5.718 -5.718 

Storskrald renter -4    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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4.6.4 Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Ordninger for glas, papir og pap – samlet sum -1.563 98 205 205 

Indkøb af containere  95 95 95 95 

Indsamling af pap og tømning af papircontainere 329 332 332 332 

Tømning af glascontainere  679 1.216 1.323 1.323 

Tømning af papircontainere  558 563 563 563 

Leasing af nye beholdere  1.127 1.127 1.127 

Glas, papir og pap, gebyr  -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 

Salg af pap  -115 -116 -116 -116 

Salg af papir  -891 -899 -899 -899 

Behandling af glas 26 26 26 26 

Glas, papir og pap, renter 2    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

4.6.5 Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald.  

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Ordninger for farligt affald – samlet sum -31 -25 -25 -25 

Klinisk risiko affald, apotekerordningen 15 15 15 15 

Miljøskabe, afhentning og behandling 297 297 297 297 

Farligt affald, gebyr -594 -594 -594 -594 

Drift af indsamling til ordning for fagligt affald 251 257 257 257 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

4.6.6 Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling 

af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på denne 

funktion.  

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads i hele landet de vil bruge. Derfor skal gebyrerne for 

brug af MiljøCenter Greve være ens for Greve og Solrød Kommuner. For klippekortsordningen, der omfatter 

omkring 250 klip om året, skal taksten endvidere også være i nogenlunde overensstemmelse med det der 

opkræves for genbrugspladserne i nabokommunerne, som administreres af henholdsvis ARGO og Vestfor-

brændingen. 
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Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Genbrugsstationer – samlet sum 17 76 76 76 

Miljøcenter Greve, erhverv 137 137 137 137 

Miljøcenter Greve, husholdning 5.682 5.739 5.739 5.739 

Genbrugsplads erhverv, gebyr -137 -137 -137 -137 

Genbrugsplads husholdninger, gebyr -5.663 -5.663 -5.663 -5.663 

Genbrugsplads, renter -2    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

5. Øvrige afdelinger 
Udgifter på øvrige afdelinger, består af udgifter til flexhandicap, skadedyrsbekæmpelse og løn og arbejds-

skadeforsikring for I/A leder. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige afdelinger - samlet sum 1.539 1.539 1.539 1.539 

Indenfor Servicerammen 1.539 1.539 1.539 1.539 

Visitations- og Koordinationsenheden 580 580 580 580 

Borgerservice 2 2 2 2 

Personaleafdelingen 957 957 957 957 

 

5.1 Visitations- og Koordinationsenheden 

Flexhandicap  

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt 

svagtseende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der 

sikrer, at den nævnte borgergruppe 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.  

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på alle 

årets dage og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behand-

lingstilbud (læge, tandlæge m.fl.) 

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 bo-

pælskommune dækker nettoudgifterne til kørslen. 
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5.2 Borgerservice 

Skadedyrsbekæmpelse  

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter. 

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er 

lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen er offentliggjort på www.solrod.dk. 

 

5.3 Personaleafdelingen 

Løn til I/A leder og arbejdsskadeforsikring. 

  

http://www.solrod.dk/
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Politikområde 3: 

Kommunale ejendomme 
 

En effektiv drift af kommunens ejendomme er en for-

udsætning for, at vi samlet set som kommune effektivt 

kan løse de vigtige borgernære opgaver. 

 

Politikområdet Kommunale ejendomme handler om, at 

vi skaber gode og fleksible fysiske rammer for kommu-

nens forskellige opgaver og for borgernes aktiviteter i 

kommunen.  

 

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk 

værdi, og en effektiv ejendomsdrift er derfor en af træ-

destenene til at være en effektiv kommune med orden i 

økonomien.  

 

Der er desuden fokus på en bæredygtig udvikling i for-

hold at udnytte mulighederne for vedvarende energi 

og for at reducere udledningen af CO2.  

 

Vi planlægger så langsigtet som muligt, således at vi 

tager højde for et stigende behov for fysiske rammer i 

takt med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, 

herunder særligt flere børn og flere ældre. 

 

Mere konkret omfatter politikområdet følgende  

opgaver: 

 

 Anlægsopgaver, herunder udbygninger og op-

førelse af nye bygninger 

 Vedligehold af kommunens ejendomme 

 Drift af kommunale ejendomme  

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 3 - samlet sum 58.648 

Indenfor Servicerammen 58.448 

 Overførselsudgifter    200 

Teknik og Miljø 58.472 

Øvrige afdelinger 176 

 

 

Vedtagne politikker og handlingsplaner på området 

 Lokaleoptimeringsplan 
 

 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Nye lokaler til Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 

 Skoleudbygningsplan: Uglegårdsskolen og Munkekær-
skolen 

 Udbygning af plejecenter Christians Have 

 
 

 

Kommende større initiativer på området 

 Ny daginstitution i Havdrup 

 Udvidelse af daginstitutionen Tryllehytten 

 Skoleudbygningsplan: Havdrup Skole 

 
 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Orden i økonomien 

 Bæredygtig udvikling 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 
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1. Områdets mål 
 

Området Kommunale ejendomme omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og ude-

arealer. Kommunen har mere end 53 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca. 94.000 kvadrat-

meter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner m.v. 

Bygninger 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Volumen og indretning af den kommunale 

bygningsmasse leverer gode rammer for 

udøvelse af kommunal institutionsdrift, ad-

ministration og andre kommunale funktio-

ner. 

 Investeringer i og afvikling af bygninger og 

tekniske installationer sker med udgangs-

punkt i en samlet afvejning af planlægning, 

funktionalitet, miljø- og vedligeholdelses-

forhold, forsyningssikkerhed og æstetik. 

 

 Kommunale bygninger og deres udearea-

ler drives og vedligeholdes, så bygningska-

pitalen fastholdes, og bygninger og omgi-

velser fremstår indbydende og velholdte. 

 Der arbejdes for, at eksisterende byggeri 

og udearealer bringes i en ensartet vedli-

geholdelsesstand, som lever op til de til 

enhver tid gældende krav for aktuel benyt-

telse. 

 

 I kommunale bygninger fokuseres der på 

ressourcebesparende tiltag og på mulighe-

derne for at udnytte vedvarende energi og 

reduktion af CO2-udledning. 

 Nybygninger, renovering og tilbygninger 

skal leve op til højest mulige energikrav ud 

fra helhedsbetragtninger af rentabiliteten 

af energibesparende foranstaltninger.  

CO2-udslip reduceres med 2 % om året 

frem til år 2025. 

 

2. Samlet budget for 2019 – 2022 
Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på afdelinger 

og institutioner. Endvidere fremgår det af budgettet, hvad der er indenfor og udenfor servicerammen. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 3 - samlet sum 58.648 58.288 58.288 59.059 

Indenfor Servicerammen 58.448 58.088 58.088 58.859 

Overførselsudgifter 200 200 200 200 

Teknik og Miljø 58.472 58.112 58.112 58.883 

Indenfor Servicerammen 58.272 57.912 57.912 58.683 

Overførselsudgifter 200 200 200 200 

Øvrige områder: Job- og Socialcentret og  

UngSolrød – samlet sum 
176 176 176 176 

Indenfor Servicerammen 176 176 176 176 
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3. Teknik og Miljø  
Drift af kommunens bygninger er centralt styret af ejendomscentret. Bygningsudgifter kan deles op i forskel-

lige udgiftstyper. Nedenfor er en samlet opgørelse på udgiftstyper samt en beskrivelse af, hvad de indeholder. 

Yderligere er der under udgiftstype en specifikation af fordelingen på bygninger og puljer. Ved etablering af 

nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger afsættes afledt drift til drift af bygninger når de 

tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens størrelse. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Teknik og Miljø - samlet sum 58.472 58.112 58.112 58.883 

Indenfor Servicerammen 58.272 57.912 57.912 58.683 

Overførselsudgifter 200 200 200 200 

Indenfor Servicerammen         

Udgifter indenfor Teknik og Miljøs ØD-ramme 4.494 4.494 4.494 4.494 

Udgifter til administrativt personale  3.195 3.195 3.195 3.195 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang 1.299 1.299 1.299 1.299 

Områder indenfor Ejendomscentrets ØD-ramme 26.029 25.815 25.815 25.815 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.599 9.424 9.424 9.424 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 6.099 6.099 6.099 6.099 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.361 2.331 2.331 2.331 

Personaleudgifter, ejendomscentret 6.290 6.290 6.290 6.290 

Serviceaftaler 1.680 1.671 1.671 1.671 

Områder udenfor Ejendomscentrets ØD-ramme 27.749 27.603 27.603 28.374 

Energiudgifter 13.590 13.518 13.518 13.518 

Renovation 893 890 890 890 

Rengøring og vinduespolering 10.068 10.007 10.007 10.007 

Måtteleje 127 125 125 125 

Central forsikring 3.092 3.086 3.086 3.086 

Skatter og afgifter 88 88 88 88 

Indtægter -882 -798 -798 -798 

Øvrige udgifter 773 687 687 1.458 

Overførselsudgifter     

Bygningsudgifter til beskæftigelsesindsatsen 200 200 200 200 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

3.1 Udgifter til administrativt personale 
Udgifter til administrative medarbejdere i ejendomscentret, som indgår i den samlede ØD-ramme for Teknik 

og Miljø.  
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3.2 Puljemidler 
Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens 

energipolitik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer 

kan lånefinansieres. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Pulje til energiinvesteringer,  

100 % overførselsadgang 
1.299 1.299 1.299 1.299 

 

3.3 Ejendomscentret ØD 
Udgifter som indgår i ejendomscentret ØD 

 

Indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af ude-

arealer 

Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning dvs. med vægt på en samlet 

afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed 

og æstetik 

Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den 

samlede bygningsmasse. 

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således: 

 Indvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udearealer 

 

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger: 

 Akut vedligeholdelse 

Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varig skader 

på kommunens bygninger eller at bygningen ikke må bruges. Eksempelvis smadret rude, hul i tag, 

vand indtrængen eller rottebekæmpelse. 

 Løbende vedligeholdelse 

Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekt toiletkumme, 

defekt dørkarm eller beskadiget belægning. 

 Planlagt vedligeholdelse 

Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæssige forbed-

ringer, såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v. således at byggeriet kvalitetsmæssigt forbedres. 

På udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse af legepladsredska-

ber, belægninger m.m. 

 

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørs reparationer, reparationer 

af elinstallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. 

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørs reparationer, reparationer 

af tag eller maling af facade på bygninger. 

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, re-

novering af faldunderlag samt græs- og hækkeklipning. 
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Personaleudgifter, ejendomscentret 

Omfatter løn til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hække-

klipning. 

Serviceaftaler 

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer.  

 

3.4 Ejendomscentret uden for ØD 

Energiudgifter 

Udgifter i denne kategori vedrører drift af bygninger som omfatter vand, varme, el samt vandafledning. Ne-

denfor er vist fordelingen på de enkelte kategorier. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Energiudgifter – samlet sum 13.590 13.518 13.518 13.518 

Fjernvarme 5.152 5.140 5.140 5.140 

Naturgas 1.017 1.012 1.012 1.012 

El 6.000 5.972 5.972 5.972 

Vandforbrug 537 522 522 522 

Vandafledning 884 872 872 872 

 

Renovation 

Udgifter i denne kategori vedrørende renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald.  

Rengøring og vinduespolering 

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og 

opfølgning af aftalte justeringer. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Rengøring og vinduespolering – samlet sum 10.068 10.007 10.007 10.007 

Rengøring  9.465 9.406 9.406 9.406 

Vinduespolering 295 293 293 293 

Kontraktopfølgning 308 308 308 308 

 

Måtteleje 

Udgifter til leje af måtter og rengøring af måtter.  

Central forsikring 

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, arbejdsskade, kollektiv ulykke, plejeanbragte personer, 

erhvervsforsikringer m. fl. en del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisiko ved skader og lign. 

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver der kan forebygge og reducere skades-

omfanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brand-

alarmeringsanlæg, overvågningsudstyr m.v. 
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Skatter og afgifter 

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor/køretøjs afgifter. 

Indtægter 

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster. 

Øvrige udgifter 

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at de 

tages i drift. Desuden udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier. 

 

Overførselsudgifter 

3.5 Bygningsudgifter til beskæftigelsesindsatsen 
Der er afsat nødvendige midler til bygningsdrift for beskæftigelsesindsatsen. 

 

4. Øvrige afdelinger 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige afdelinger JOBS og UngSolrød - samlet sum 176 176 176 176 

Indenfor Servicerammen 176 176 176 176 

JOBS 167 167 167 167 

UngSolrød 9 9 9 9 

 

JOBS 
Omfatter bygningsudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15, Egepar-

ken 33A og Flasken 1. 

 

UngSolrød 
Udgifter til baneleje for manøvrebane ved Solrød Gl. Skole. 
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Politikområde 4: 

Administration, borger- 

og erhvervsservice 
 

En effektiv administration er en forudsætning for, at vi 

samlet set som kommune effektivt kan løse de vigtige 

borgernære opgaver. 

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsser-

vice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på 

at skabe gode rammer for byrådet, den administrative 

ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institu-

tioner med henblik på at understøtte kommunens drift 

og udvikling.  

Mere konkret omfatter politikområdet en profes-

sionel og sikker drift, styring og udvikling af: 

 

 Kommunens økonomi 

 Betjening af den politiske og administrative 
ledelse 

 It og digitalisering 

 Kommunikation 

 Udvikling af organisationen 

 Løn og personale 

 HR  

 Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler,  
kantinedrift mv.) 

 Kommunal-, folketings- og EU-parlamentsvalg 
 

Politikområdet omfatter også kommunens Borgerser-

vice, hvor vi har samlet de ydelser, ekspeditioner og in-

formationer, som mange borgere har brug for. Dermed 

kan borgerne få svar på de fleste spørgsmål ét og 

samme sted.  

Endelig handler politikområdet om kommunens service 

i forhold til erhvervsområdet, hvor vi har fokus på fort-

sat at skabe attraktive rammer for at starte og drive 

virksomhed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i 

samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice. 

 

 

 

 

 

Vedtagne politikker på området 

 Imagestrategi 

 

 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Kommunal- og regionsrådsvalg  

 Borgertilfredshedsundersøgelse  

 Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv. 

 Virtuel borgerbetjening 

 Ny persondataforordning  

 Implementering af e-handelssystem 

 

 

Kommende større initiativer på området 

 Projekt nærvær (om nedbringelse af sygefravær) 

 Justeret design 

 Folketings- og EU-valg 
 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Orden i økonomien 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 4 - samlet sum 107.497 

Indenfor Servicerammen 107.497 

 Ledelsessekretariat og IT 40.902 

Økonomiafdeling 18.545 

Personaleafdeling 34.517 

Borgerservice 10.208 

Teknik og Miljø 1.772 

Job- og Socialcenter 1.218 

Øvrige afdelinger  335 
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1. Områdets mål 

 

Borgerbetjening, administration og Byråd 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Medarbejdernes ressourcer skal i end-

nu højere grad anvendes på aktiviteter, 

der skaber værdi for borgerne. 

 Implementering af "robotics" (it-redskab til automatise-

ring af manuelle arbejdsprocesser) på minimum tre 

områder i kommunen for at frigøre tid til kerneopga-

verne. 

 Borgernes oplevelse af Solrød Kom-

mune som en dynamisk kommune - 

det bedste sted at leve og bo - skal 

styrkes. 

 10 % flere gode historier på sociale medier og i pressen 

end i 2018 om hverdagslivet i Solrød Kommune. 

 10 % flere gode historier på sociale medier og i pressen 

end i 2018, som synliggør byrådets beslutninger. 

 

 Kommunens samspil med borgerne 

skal styrkes. 

 De sociale medier skal i højere grad bruges til inddra-

gelse af og dialog med borgerne. 

 50 % flere gode historier på sociale medier og i pres-

sen end i 2018 om lokalsamfundets ressourcer, som 

kan inspirere borgerne til at bruge deres ressourcer 

endnu mere. 

 

 

                                             Erhvervsservice 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Det skal fortsat være attraktivt at starte 

og drive virksomhed i Solrød Kommu-

ne.  

 Optimal udnyttelse af det nye erhvervsområde i Solrød 

Kommune (som start via erhvervsmæssige og økono-

miske analyser). 

 Fokus på visitation af unge til den nye forberedende 

grunduddannelse (FGU). 

 Sikre at Solrød Kommunes virksomheder understøttes i 

rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af den kva-

lificerede arbejdskraft – bl.a. gennem forankring af pro-

jektet ”Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne”, 

som er et større samarbejde med Jobcentrenes Rekrut-

teringsservice Sjælland (JRS).  

 Dernæst opkvalificere ufaglærte og faglærte dagpen-

ge- og kontanthjælpsmodtagere inden for infrastruk-

turprojekter og flaskehalsprojekter gennem branche-

rettede kursusforløb. 

 

 Virksomhederne skal sikres relevant og 

nødvendig viden om mulighederne i 

samarbejdet med Solrød Kommune. 

 Virksomhederne i Solrød Kommune skal i højere grad 

have kendskab til:   

1. Lokale erhvervsnetværk med henblik på med-

lemsskab. 

2. Fast-track-ordningen med henblik på hurtig 

tilbagevenden fra sygdom.  

3. Kendskab til mulighederne i småjob med hen-

blik på at få den nødvendige arbejdskraft 
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2. Nye budgetinitiativer i 2019 – 2022 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2019-2022 indenfor Servicerammen. Beløbene i oversig-

ten er angivet i hele 1.000 kr. 

 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2019 2020 2021 2022 

02-15 Personaleopnormering, Teknik og Miljø 169 99 99 99 

04-16 Kommunens 50 års jubilæum 75 75 0 0 

04-66 Forbedring af driftsbalance 0 -2.000 -4.000 -6.000 

05-22 Sundhedsplejen opnormeres 84 48 48 48 

05-23 Ungementor 84 48 48 0 

05-34 Fritidskoordinator i UngSolrød 84 48 48 48 

05-35 Ungeprojektmedarbejder i UngSolrød 84 48 48 48 

09-54 Visitationen opnormeres 84 48 48 48 

  
Nye budgetinitiativer, i alt 662 -1.586 -3.661 -5.709 

 

02-15 Personaleopnormering, Teknik og Miljø 

Teknik og Miljø opnormeres med 2 nye stillinger. Det medfører øgede udgifter til IT, som opnormeres et fast 

beløb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budgetinitiativet se politik-

område 2. 

04-16 Kommunens 50 års jubilæum 

Solrød Kommune kan d. 1. april 2020 fejre 50 års jubilæum. Der afsættes derfor 150 t.kr. fordelt på 2019 og 

2020. De gode kræfter i Lokalhistorisk Forening inddrages i det forberedende arbejde. Midlerne tænkes 

primært anvendt til udarbejdelse af et Jubilæumsskrift med digital adgang, så kommunens historie kan for-

midles til kommende generationer.  

04-66 Forbedring af driftsbalance 

Der skal i løbet af 2019 udarbejdes et handlekatalog med henblik på at forbedre driftsbalancen. Handlekata-

loget skal indeholde forslag til effektiviseringer, gevinstrealisering og ændring af serviceniveauet bl.a. på 

baggrund af konkurrenceudsættelse og benchmarking med øvrige kommuner. Handlekataloget skal mini-

mum kunne realisere forbedring af driftsbalancen på 2 mio. kr i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.  

Der skal endvidere udarbejdes et handlekataloget til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger, så der 

politisk skabes rum for omprioriteringer under hensynstagen til Solrød Kommune som organisation med 

mindst mulig usikkerhed for personalet og tab af produktivitet. 

05-22 Sundhedsplejen opnormeres 

Sundhedsplejen opnormeres med en ny fuldtidsstilling. Det medfører øgede udgifter til IT, som opnormeres 

et fast beløb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budgetinitiativet se 

politikområde 5.  
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05-23 Ungementor 

Der tilføres ressourcer til en ’Ungementor” til 10Solrød tilknyttet PPR. Det medfører øgede udgifter til IT, som 

opnormeres et fast beløb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budget-

initiativet se politikområde 5. 

05-34 Fritidskoordinator 

Der ansættes en ny fritidskoordinator i UngSolrød. Det medfører øgede udgifter til IT, som opnormeres et 

fast beløb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budgetinitiativet se po-

litikområde 5. 

05-35 Ungeprojektmedarbejder 

Der ansættes en ny Ungeprojektmedarbejder i UngSolrød. Det medfører øgede udgifter til IT, som opnor-

meres et fast beløb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budgetinitiati-

vet se politikområde 5. 

09-54 Visitationen opnormeres 

Visitationen opnormeres med en ny visitator. Det medfører øgede udgifter til IT, som opnormeres et fast be-

løb til at dække direkte og indirekte omkostninger. For nærmere forklaring af budgetinitiativet se politikom-

råde 9. 

 

3. Samlet budget for 2019 – 2022 

Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på de enkel-

te områder. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 4 - Samlet sum 107.497 105.439 104.605 102.525 

Indenfor Servicerammen 107.497 105.439 104.605 102.525 

Ledelsessekretariat og IT 40.902 39.100 39.310 38.871 

Økonomiafdeling 18.545 18.456 17.456 15.961 

Personaleafdeling 34.517 34.655 34.527 34.467 

Borgerservice 10.208 10.208 10.208 10.208 

Teknik og Miljø 1.772 1.772 1.772 1.770 

Job- og Socialcenteret 1.218 1.218 1.218 1.218 

Øvrige afdelinger 335 30 114 30 

 

Det samlede budget på politikområde 4 udgør 107,497 mio. kr. i 2019. Hovedparten af budgettet er fordelt 

på de tre stabsafdelinger, Ledelsessekretariatet, Økonomiafdelingen og Personaleafdelingen, samt Borger-

service. Hele budgettet er kategoriseret som serviceudgifter indenfor servicerammen. Dette vil derfor også 

være gældende for alle budgettal i efterfølgende tabeller på dette politikområde. 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikom-

råde. Hertil vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter.   
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4. Ledelsessekretariat og IT 

Ledelsessekretariatet har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, direktion og chefgruppe, 

tværgående organisatoriske udviklingsopgaver, HR-udvikling, kommunikation og digitalisering. Derudover 

er kommunens it-afdeling underlagt Ledelsessekretariatet, herunder drift, vedligeholdelse og udvikling af it-

infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og regionsråds-, folketings- og 

europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Ledelsessekretariatet. Afdelingen har i 

2019 et samlet budget på 40,902 mio. kr. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Ledelsessekretariat og IT - Samlet sum 40.902 39.100 39.310 38.871 

Sekretariat, ØD 6.638 6.638 6.638 6.638 

Byrådet 604 604 604 754 

Valg 969 0 596 0 

Kommunale samarbejder 394 394 394 394 

Team IT, ØD 5.390 5.390 5.390 5.390 

Rådhuset, ØD 1.069 1.019 944 1.034 

Rådhuset, U-ØD 2.877 2.877 2.877 2.877 

IT - Området, ØD 22.961 22.178 21.867 21.784 

 

Afdelingens ØD-budget udgør 6,638 mio.kr i 2019. Dertil kommer budgettet under Team IT på 5,390 mio. kr. 

i 2019, som er de personalemæssige udgifter til it-området. Tilsammen udgør de én selvstændig ØD-ramme 

på i alt 12,027 mio. kr. 

Sekretariatet administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde, samt til-

skud til det politiske arbejde. Budgettet er i 2019 på 604 t.kr. Der er derudover i 2019 afsat 969 t.kr. i budget-

tet til afholdelse af folketingsvalg og europaparlamentsvalg. 

Afdelingen administrerer et budget på 394 t.kr. i 2019 til kommunale samarbejder. De kommunale samar-

bejder er især samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), Greater Copen-

hagen og Rammeaftalesekretariatet. 

Under Rådhus, ØD ligger sekretariatets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den udgør 1,096 mio. kr. i 

2019 og indeholder eksempelvis budget til porto, Copydan og effektivisering. 

Afdelingens andel af rådhusets fælles ramme U-ØD er på 2,877 mio. kr. i 2019. Under området ligger en 

række tværgående puljer til ledelses- og kompetenceudvikling samt direktionens udviklingspulje. Dertil 

kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommu-

nens kontingent til KL langt hovedparten. 

Afdelingen har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til it 

samt kommunens it-infrastruktur og it-systemer. Hertil er der afsat 22,961 mio. kr. i 2019. Hovedparten af 

dette udgør sin egen selvstændige ØD-ramme, i alt 22,208 mio. kr. i 2019. Det resterende er puljemidler 

med 100 % overførselsadgang. 
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5. Økonomiafdeling 

Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab og tilrettelægger procedure og 

forretningsgange, der sikrer en sund og stabil økonomi. Det er derfor afdelingens primære formål at under-

støtte direktionen og ledelsen i økonomiske anliggender. Økonomiafdelingen indgår, administrerer og føl-

ger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den øvrige organisation i forbindelse med 

gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse tværgående budgetpuljer. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Økonomiafdelingen - Samlet sum 18.545 18.456 17.456 15.961 

Økonomiafdelingen, ØD 7.315 7.315 7.315 7.315 

Administrationsbidrag -3.407 -3.407 -3.271 -2.863 

Rådhuset, ØD 57 57 57 57 

Rådhuset, U-ØD 632 632 632 632 

Øvrige puljer 13.948 13.859 12.723 10.819 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Økonomiafdelingens budget udgør netto 18,545 mio. kr. i 2019. Afdelingens ØD-ramme i 2019 udgør 7,315 

mio. kr. Dertil kommer et budget på 57 t.kr., som er afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette 

er afsat til køb af eksterne ydelser ifm. analyser og andre økonomistyringsopgaver. Under Rådhusets fælles-

ramme U-ØD ligger et budget på 632 t.kr. til udgifter ifm. med revision samt gebyrudgifter m.v. 

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget på -3,407 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. ældreområdet 

og affaldsområdet. 

Til sidst har afdelingen ansvaret for diverse tværgående puljer på i alt 13,948 mio. kr. i 2019. Dette er puljer 

som alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer som gælder for den enkelte pulje. 

Budget nedskrives derfor i løbet af året. Puljerne beskrives nærmere nedenfor. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige puljer - Samlet sum 13.948 13.859 12.723 10.819 

Generelle reserver 9.671 9.742 9.840 9.885 

Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 3.000 3.000 3.000 3.000 

Lov- og cirkulæreprogram 1.277 3.117 3.883 3.934 

Forbedring af driftsbalance 0 -2.000 -4.000 -6.000 

 

Generelle reserver 
Pulje til budgetoverholdelse, som er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen 

udgør 9,671 mio. kr. for 2019, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommu-

nens/kommunernes serviceramme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetlo-

ven. 
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Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 
Der er afsat pulje tildækning af helt ekstraordinære, eller svært budgettérbare udgifter som forventes at føl-

ge af den kraftige demografiudvikling og som derfor ikke forventes at kunne håndteres indenfor de afsatte 

demografipuljer. Puljen udgør 3,000 mio. kr i 2019. 

Lov- og cirkulæreprogram 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt konsekvenser af love og cirkulærer, der påvirker den kom-

munale økonomi for 2019. Heri indgår love vedtaget fra efteråret 2017-juni 2018. I det omfang midlerne ikke 

er udmøntet direkte på de pågældende områder, fx som følge af sen lovvedtagelse el. manglende vejled-

ninger, er der afsat denne pulje. Midler fra puljen kan tilføres i forbindelse med budgetopfølgningen eller 

gennem selvstændig sag. 

Forbedring af driftsbalance 

Der er afsat en pulje med henblik på at der i budgetprocessen i 2019 skal udarbejdes en handlekatalog med 

forslag til en forbedring af driftsbalancen. Initiativet er beskrevet nærmere under afsnit 2 ”Nye budgetinitia-

tiver”. 

 

6. Personaleafdeling 

Personaleafdelingen servicerer hele organisationen ift. løn- og personalespørgsmål. Yderligere er afdelingen 

ansvarlig for en række HR aktiviteter, såsom MED-struktur og arbejdsmiljø. Afdelingen har også budgetan-

svaret for diverse afsatte tværgående personalemæssige budgetpuljer. Dertil kommer at afdelingen admini-

strerer en række personalemæssige fællesomkostninger, f.eks. lederløn, løn til kontorelever og barselspulje. 

  

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Personaleafdeling - Samlet sum 34.517 34.655 34.527 34.467 

Personaleafdelingen, ØD 3.710 3.710 3.710 3.710 

Rådhuset, ØD, PEA 287 287 287 287 

Rådhuset, U-ØD 2.674 2.674 2.674 2.674 

Lønpuljer 6.374 6.774 6.774 6.774 

Politisk organisation 4.468 4.468 4.468 4.468 

Direktion og I/A-ledere 7.613 7.413 7.413 7.413 

Tjenestemandspensioner 7.596 7.596 7.596 7.596 

Arbejdsskade 404 414 423 433 

Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 1.390 1.318 1.181 1.111 

 

Det samlede budget under Personaleafdelingen er på 34,517 mio. kr. i 2019. Afdelingens ØD udgør 3,710 

mio. kr. heraf. Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, som er på 287 t.kr. Budget-

tet her er afsat til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, hvor kommunen slår ledige stillinger op. 

Under Rådhuset, U-ØD er i 2019 budgetteret med 2,674 mio. kr. hvilket dækker udgifter til kontorelever 

samt diverse personalepolitiske initiativer. 

Afdelingen administrerer en række lønpuljer som i alt udgør 6,374 mio. kr. i 2019. Puljerne fordeles ud til de 

enkelte afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De en-

kelte puljer er beskrevet nærmere sidst i afsnittet. 
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Personaleafdelingen administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som i 2019 er på 

4,468 mio. kr. Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet med 4,239 mio. kr. Hvorimod de sidste 

229 t.kr. dækker udgifter til kommissioner, råd og nævn. Det drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og 

ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Ældrerådet og Grønt Råd. 

Afdelingen administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt institutions og afdelingsledere 

på tværs af kommunen. Budgettet på 7,613 mio. kr. udgør den del af lønbudgettet, der tilhører politikområ-

de 4, som nærmere bestemt dækker udgifter til direktionen samt ledere af Ledelsessekretariatet, Økonomi-

afdelingen, Personaleafdelingen og Borgerservice. 

Yderligere administreres budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud af Personaleafde-

lingen. De 7,596 mio. kr. til tjenestemandspension dækker udgifter på tværs af kommunen til både genfor-

sikring og igangværende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade på 404 t.kr. er det budget som er afsat 

indenfor politikområde 4. Budgettet til løntilskud m.v. udgør i alt 1,390 mio. kr. på politikområdet. Heraf ud-

gør 1,111 mio. kr. pulje til fleksjob, mens det resterende er afsat til integrationsgrunduddannelsen (IGU). Der 

er afsat yderligere midler til fleksjob på andre politikområder. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Lønpuljer - Samlet sum 6.374 6.774 6.774 6.774 

Direktionens lønpulje 570 570 570 570 

Fællesudgifter HMU m.v. 40 40 40 40 

Organisationsforhandlinger 1.080 1.080 1.080 1.080 

Lønsumspulje. 273 273 273 273 

Barsel 4.112 4.112 4.112 4.112 

Fratrædelser m.v. 300 300 300 300 

 

Direktionens lønpulje 
Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger med institutions- og afdelingsledere. 

Der er i 2019 afsat 570 t.kr. 

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU) m.v. 
Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræ-

sentanterne anvender til arbejdet i HMU. 40 t.kr. er afsat til puljen i 2019 

Organisationsforhandlinger 
Som følge af overenskomstforhandlingerne er der udmøntet 1,72 % på områderne i lønstigninger. Hertil 

kommer at der er afsat en særlig rekrutteringspulje på 0,30 % i årene 2018 til 2019. Andelen i 2019 udmøntes 

senere, når det konkret er beregnet hvordan rekrutteringspuljen skal fordeles på de områder, der vedrører 

rekrutteringspuljen. Fordelingen forventes at ske i efteråret 2018. 

Rekrutteringspuljen målrettes primært ældre- og sundhedsområdet, herunder til et markant løft af lønnen til 

Social- og sundhedselever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejersker 

med specialuddannelse  

Lønsumspulje 
Puljen er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige negative økonomiske 

konsekvenser. Der skal aktivt ansøges om dækning fra puljen, som i 2019 udgør 273 t.kr. 
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Barselspulje 
Puljen er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til vikarer på 

de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved at den enkelte af-

deling eller institution udbetaler et bidrag på 0,407 % af den afsatte lønsum. Der er i 2019 afsat 4,112 mio. kr. 

i puljen. 

Fratrædelser m.v. 
Puljen er afsat til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i forbin-

delse med uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 eller 3 må-

neders løn). Puljen udgør 300 t.kr. i 2019 

 

7. Borgerservice 

Afdelingen varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Enten ved direkte henvendelse i stue-

etagen eller via telefon eller IT-systemer. Borgerservice varetager også kontrolindsatsen mod socialt bedra-

geri og kommunens samlede opkrævning af restancer. Fra 2017 varetager afdelingen også inddrivelsesop-

gaven vedrørende fortrinsberettigede krav, i 2020 overgår opgaven igen til SKAT. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Borgerservice - Samlet sum 10.208 10.208 10.208 10.208 

Borgerservice, ØD 5.012 5.012 5.012 5.012 

Rådhuset, ØD 155 155 155 155 

Rådhuset, U-ØD -648 -648 -648 -648 

Udbetaling Danmark 5.689 5.689 5.689 5.689 

 Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Afdelingens ØD-ramme er i 2019 på 5,012 mio. kr. Hertil kommer afdelingens andel af Rådhusets, ØD på 155 

t.kr. i 2019. Budgettet er afsat til at dække udgifter til informationsannoncer i diverse medier. Under Rådhu-

set, U-ØD har afdelingen et indtægtsbudget på 648 t.kr. i 2019. Budgettet dækker en række gebyrindtægter, 

som Borgerservice opkræver. 

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget på 5,689 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet på det-

te politikområde dækker de administrationsgebyrer, som kommunen bliver opkrævet årligt. Det skyldes at 

Udbetaling Danmark har overtaget en del af kommunens opgaver. Derudover administrerer Udbetaling 

Danmark flere af de IT-systemer, der afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle 

bestående KMD systemer til KMD - på vegne af kommunerne. 

 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 4. ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 
 

 

83 

 

8. Teknik og Miljø 

På politikområde 4 afholder Teknik og Miljø, nærmere bestemt Ejendomscenteret, udgifter til diverse fælles 

rådhusudgifter fx inventar, kontorartikler og planteservice. Dertil kommer driften af kantinen på Rådhuset. 

Budgettet til førstnævnte er i 2019 på 743 t.kr., mens budgettet til kantinedriften er på 1,030 mio. kr. i 2019. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Teknik og Miljø - Samlet sum 1.772 1.772 1.772 1.770 

Kantinedrift Rådhuset 1.030 1.030 1.030 1.030 

Rådhuset 743 743 742 741 

 

9. Job- og Socialcenter 

På politikområde 4 administrerer Job- og Socialcenteret budgettet til erhvervsservice og iværksætteri. Der er 

i 2019 afsat 1,218 mio. kr. Som er fordelt mellem Erhvervssamarbejde og det regionale væksthus med hhv. 

722 t.kr. og 496 t.kr. i 2019. 

I forbindelse med Økonomiaftalen 2019 er der indgået en politisk aftale om en forenkling af erhvervsfrem-

mesystemet. Dette medfører en ny organisering af området, som bl.a. betyder at de regionale vækstfora 

nedlægges og erstattes af nye erhvervshuse. Omstrukturering betyder, at der skal fastlægges en ny beta-

lingsmodel for kommunernes bidrag til de nye erhvervshuse, som vi afventer. Den samlede økonomiske 

ramme for kommunen vil være den samme, men den endelige udgiftsfordeling er endnu ukendt. Derfor er 

budget 2019 baseret på sidste års budget. Når der er klarhed over den endelige udgiftsfordeling, vil der ske 

en omplacering af midler på området.    

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Job- og Socialcenteret - Samlet sum 1.218 1.218 1.218 1.218 

Erhvervssamarbejde 722 722 722 722 

Regionalt væksthus 496 496 496 496 
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10. Øvrige afdelinger 

Herunder en opgørelse over de øvrige afdelinger, som har budget placeret inden for politikområde 4. Det 

drejer sig om Ældreområdet samt Sundhed og Frivillighed. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige afdelinger - Samlet sum 335 30 114 30 

Ældreområdet 30 30 114 30 

Sundhed og Frivillighed 305 0 0 0 

 

Budgettet under øvrige afdelinger udgør i alt 335 t.kr. i 2019. Heraf udgør Sundhed og Frivillighed langt 

størstedelen med 305 t.kr. i 2019. Det er puljemidler til det nye initiativ ”Sund Arbejdsplads” fra budget 2018, 

hvor der blev ansat en fysio-/ergoterapeut på deltid. Formålet med ordningen er at udøve forebyggende 

arbejde med henblik på at nedsætte sygefraværet for medarbejdere, som oplever gener med bevægeappa-

ratet, samt at øge trivslen hos medarbejdere med mindre gener. Ordningen løber som udgangspunkt i to år 

til og med 2019, hvorfor der ikke ligger budget i 2020-2022. 

Under Ældreområdet administreres det resterende af budgettet, som dækker udgifter til Ældrerådet. Bud-

gettet er på 30 t.kr. i 2019. 



NATUR
BØRNEHAVEN

TRYLLEHYTTEN
BØRNEHAVE OG
VUGGESTUE

MUNKEKÆRSKOLEN

10 SOLRØD
UNGSOLRØD

UGLEGÅRDSSKOLEN

HAVDRUP SKOLE

SPIREN
VUGGESTUE

EGEBO
BØRNEHAVE

MOSEBO
BØRNEHAVE

PILEBO
BØRNEHAVE

BØLGEN BØRNEHAVE

NØDDEBO
BØRNEHAVE

PARKBO
BØRNEHAVE

POPPELBO
BØRNEHAVE OG

VUGGESTUE

BIRKEBO BØRNEHAVE

REGNBUEN
VUGGESTUE

SKOVHUSET

LINDEBO
BØRNEHAVE

SKOLER
DAGINSTITUTIONER

Politikområde 5:

Udvikling og læring 
for børn og unge



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 5. UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 
 

 

86 

 

Politikområde 5: 

Udvikling og læring for 

børn og unge 
 

Politikområdet Udvikling og læring for børn og unge 

omfatter bl.a. Solrød Kommunes dagtilbud og skoler, 

og politikområdet understøtter vores generelle fokus 

på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, 

sundhed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder på at 

støtte, at Solrød Kommunes børn udvikler sig til 

livsduelige, selvstændige og socialt kompetente 

mennesker. 

Vi har et særligt fokus på at skabe sammenhæng,  

kontinutet og fleksible rammer for det enkelte barn, 

således at overgange mellem tilbuddene er så let og 

smidig som mulig. Vi tager udgangspunkt i barnet og 

de ressourcer, barnet og barnets familie har.  

Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende 

samarbejde med forældrene, som vi ser som aktive 

borgere, der tager ansvar. Vi stiller krav til både os selv 

som kommune og til forældrene i forhold til at tage 

ansvar for at skabe de ideelle rammer for børns trivsel 

og læring. 

Konkret arbejder vi med følgende indsatser: 

 Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. 

klassecenter 

 Fritidstilbud i SFO og klubber 

 Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) 

 Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje 

for de 0-18 årige) 

 Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR) 

 Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi 

(SSP) 

 

 

 

 
 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 5 - samlet sum 329.372 

Indenfor Servicerammen 329.372 

Børn og Unge Rådgivningen 42.873 

Dagplejen 22.593 

Daginstitutioner 86.277 

Læring og Udvikling -22.147 

Skoler og SFO’er 158.905 

UngSolrød 15.835 

Økonomiafdeling 2.690 

Personaleafdeling 14.691 

Borgerservice 7.655 
 

 

  

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Implementering af folkeskolereform 

Kommende større initiativer på området 

 Implementering af dagtilbudsreform 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed for i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar 

Vedtagne politikker og planer på området 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Inklusionsstrategi 

 Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kommune 
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1. Områdets mål 
 

Fælles mål for politikområde 5, 6, 7 og 8 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Endnu flere unge i Solrød Kom-

mune påbegynder en uddannelse 

eller kommer i beskæftigelse. 

 Etablering af en helhedsorienteret og sammen-

hængendende ungeindsats, som sikrer, at 90 pro-

cent af en årgang inden 2030 får en ungdomsud-

dannelse, når de fylder 25 år (nationalt mål). 

 De øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få 

en uddannelse senere eller have fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

 

 Familier, som er særligt udsatte, 

oplever en sammenhængende og 

tværgående indsats i Solrød Kom-

mune. 

 

 Der skal udvikles metoder, der understøtter en 

bedre tværgående og koordineret indsats for de 

udsatte unge i Solrød Kommune. 

 

Dagtilbud 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Alle børn trives, udvikles og lærer i 

dagtilbuddet. 

 Dagtilbuddene og administrationen implementerer 

de centrale elementer i ny dagtilbudslov med ud-

gangspunkt i udspillet "Stærke dagtilbud - alle 

børn skal med i fællesskabet". 

 

 Dagtilbuddene arbejder målrettet med at udvikle 

og styrke den tidlige indsats, så alle børn udvikler 

sig, som de skal, og indgår i fællesskaber. 

 Forældrene oplever sig involveret i 

udviklingen af deres barn og i det 

fælles ansvar med at bidrage til at 

skabe børnefællesskaber for alle 

børn i institutionen. 

 Der er et godt og gensidigt forpligtigende samar-

bejde mellem forældre og de professionelle. 

 

 De professionelle har viden og kompetencer til at 

inspirere og inddrage forældrene i barnets udvik-

ling samt i den fælles opgave med at skabe børne-

fællesskaber for alle børn. 

 Børnene er styrkede til mødet med 

dagplejen/vuggestuen, børneha-

ven og ’forårs-SFO’/skolen. 

 Dagtilbuddene skaber sammenhæng i børnenes 

dagtilbudsliv fra 0 til 5 år og sikrer i samspil med 

skolen og Børn- og Unge-Rådgivningen en tryg 

overgang fra dagtilbud til skole for alle børn.  

 

 Læringsmiljøerne i dagtilbuddene skal understøtte 

barnets tro på egne evner, give dem gåpåmod til 

at møde det nye og give dem kompetencer til at 

deltage i fællesskaber. 

 Alle dagtilbud besidder kompeten-

cer, der fremmer den pædagogi-

ske praksis med fokus på effektvur-

deringer. 

 Dagtilbuddene skal skabe en pædagogisk praksis 

og evalueringskultur, hvor de professionelle an-

vender virkningsfulde metoder og udvikler meto-

der til at følge op på effekten af det pædagogiske 

arbejde. 
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Skoler 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Eleverne opnår et højt fagligt læ-

ringsniveau. 

 De gennemsnitlige afgangskarakterer for eleverne 

befinder sig i den bedste femtedel blandt landets 

kommuner i KL’s nøgletal. 

 

 Den enkelte skoles gennemsnitlige faglige resultat 

i de bundne prøvefag er over eller som minimum 

på niveau med skolens socioøkonomiske reference 

over en 3-årig periode jf. Undervisningsministeriets 

uddannelsesstatistik. 

 Skolen yder et afgørende bidrag 

til, at barnet udvikler sig til et fag-

ligt dygtigt, selvstændigt og livsdu-

eligt menneske, der på kompetent 

vis er i stand til at indgå i fælles-

skaber – både lokalt og globalt. 

 Skolerne arbejder systematisk med at opnå resul-

tater indenfor de 5 pejlemærker i ”Retning og 

Mål”.  

 

 Skoleledelserne har således igangsat processer, 

hvor skolen arbejder med at omsætte de 5 pejle-

mærker i praksis i forhold til skolens mange mål og 

prioriteringer.   

 

 Pejlemærkerne er derfor både kendte og menings-

fulde for medarbejderne. 

 

 I skolens årsplan indarbejdes hvert år et antal ud-

valgte initiativer, som er særligt nytænkende, inno-

vative og eksperimenterende i forhold til elevernes 

motivation, læring og dannelse. 

 Eleverne oplever en nytænkende 

og eksperimenterende skole. 

 Skolen udvælger og gennemfører hvert år et antal 

initiativer, som er særligt nytænkende, innovative 

og eksperimenterende i forhold til elevernes moti-

vation og læring. 

 

 Disse fremgår af skolens årsplan.  

 

 Familie- og uddannelsesudvalget modtager hvert 

år en oversigt over de særlige initiativer. 

 Eleverne oplever, at de støttes og 

inspireres i deres faglige og per-

sonlige udvikling gennem varie-

rede former for feedback. 

 Skolen arbejder med at udvikle og forankre feed-

backsystemer, som udvikler elevernes faglighed og 

dannelse. 

 

 Skolens indsatser indarbejdes i årsplanen.  

 

 Skolen involverer eleverne i at udvikle og afprøve 

flere former for feedback for at sikre, at feed-

backen opfattes som motiverende af eleverne. 
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 Skolen og forældrene oplever et 

gensidigt involverende og forplig-

tigende skole/hjem samarbejde.  

 

 Forældrene har tillid til skolen og 

bakker op om de professionelles 

viden. 

 Med udgangspunkt i ’Mål og Retnings’ dannelses-

ideal og visionsfortælling udarbejder skolens le-

delse og bestyrelse principper og rammer for det 

lokale involverende og gensidigt forpligtigende 

samarbejde mellem forældre og skole.  

 

 Skolen har et tydeligt værdisæt for god og hen-

sigtsmæssig adfærd, som er tydeligt kommunike-

ret og kendt af både børn, forældre og medarbej-

dere.  

 

 Forældrene bakker aktivt op om skolens værdisæt 

for god adfærd og dannelse – særligt når dette 

udfordres i enkeltsituationer ved mobning eller lig-

nende. 

 

 Skolens arbejde fremgår i årsplanen for skolen. 

 I samarbejde med det øvrige børn- 

og ungeområde bidrager skolerne 

aktivt til udviklingen af en sam-

menhængende dannelsesstrategi 

for 0-18 årsområdet. 

 I 2019 færdiggøres arbejdet med dannelsesstrate-

gien, som har til formål at udvikle en større sam-

menhæng i børn og unges overgange mellem 

hjem, dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. 

 

 Skoler og dagtilbud udvikler et fælles syn på børns 

læring og dannelse og begynder at omsætte dette 

i praksis ift. at skabe sammenhæng og progression 

i barnets udvikling, trivsel og læring op igennem 

dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. 

 

Sundhedsfremme for børn og unge 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Fremme sundhed for alle børn og 

unge, herunder bidrage til at inte-

grere sundhed i et helhedsper-

spektiv. 

 Sundhedsplejen aflægger 100 % besøg hos små-

børn ud fra den politiske vedtaget servicenorm. 

 

 I en periode med stigende børnetal skal Sund-

hedsplejen udvikles, således at den fortsat kan 

styrke og fremme alle børn, unge og forældres 

ressourcer til at mestre eget liv, livssituation og 

sundhed ud fra et sundhedsfremmende og fore-

byggende perspektiv. 

 

 Sundhedsplejen er betydningsfuld bidragsyder til 

implementeringen af Solrød Kommunes kom-

mende sundhedsstrategi for perioden 2019 - 2022. 

 Styrke den sundhedsfremmende 

og forebyggende indsats i spæd-

børns- og småbørnsfamilier samt 

over for skoleelever. 

 Familierne oplever et sammenhængende forløb fra 

fødsel til barnet forlader skolen gennem Sund-

hedsplejens arbejder med børns udvikling samt fy-

siske og mentale trivsel. 

 Sundhedsplejen hjælper børn og familierne med at 

tilegne sig handlekompetencer i forhold til at opnå 

et sundt samspil, robusthed samt en sund livsstil 

både for individet og den samlet familie. 
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 Styrke den sundhedsfremmende 

og forebyggende indsats over for 

sårbare familier med børn og unge 

med særlige behov. 

 Sundhedsplejen styrker det tidlige relationelle 

samspil mellem forældre og barn samt forældreev-

nerne via bl.a. tidlige forældrekurser og særligt fo-

kuserede indsatser overfor sårbare og udsatte fa-

milier.  

 

 Sundhedsplejen indgår som vigtig bidragsyder i 

det tværfaglige og primære forebyggende samar-

bejde. 

 Styrke arbejdet med at forebygge 

og behandle tandstillingsfejl, der 

indebærer forudsigelige eller eksi-

sterende risici for fysiske skader 

og/eller psykosociale belastninger. 

 Alle børn tilses af privatpraktiserende tandlæge 

med 15 måneders interval samt tilses to gange af 

kommunens tandreguleringskonsulent i løbet af 

skolegangen jf. kommunens servicenorm. 

 

 

UngSolrød 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 UngSolrøds forskellige tilbud bi-

drager til, at brugerne udvikler sig 

til fagligt dygtige, selvstændige, 

demokratiske og livsduelige men-

nesker, der på kompetent vis er i 

stand til at indgå i fællesskaber - 

både lokalt og globalt. 

 UngSolrød bidrager til at udvikle en sammenhæn-

gende dannelsesstrategi for 0-18 års-området. 

 De unge oplever, at UngSolrøds 

tilbud er attraktive og matcher de-

res ønsker og forventninger, hvad 

enten de er tilmeldt 10. klassen, 

Ungebasen, Erhvervsklasserne, 

Musikskolen, Ungdomsklubberne 

eller fritidsundervisningen. 

 De unge lærer at træffe gode valg om uddannelse 

og fritidsinteresser og ser værdien i sociale fælles-

skaber, også i fritiden. 

 

 De unge oplever miljøer i UngSolrød, hvor de får 

mulighed for at udvikle deres faglige, personlige 

og kreative kompetencer og fordybe sig i særlige 

interesser og talenter. 

 SSP skal understøtte det forebyg-

gende arbejde med at forebygge 

mistrivsel og risikoadfærd hos børn 

og unge. 

 I samarbejde med de lokale aktører skal SSP ud-

vikle og styrke det forebyggende arbejde gennem 

forebyggende og specifikt målrettede indsatser. 
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2. Demografi 
 

Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 

2018. Nedenstående tabeller viser befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper.  

Befolkningsudvikling, dagtilbud 

 
Faktisk udvikling Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-2 år 587 651 704 754 792 825 847 852 

3-5 år 786 778 744 777 825 783 882 895 

0-5 år i alt 1.373 1.429 1.448 1.531 1.618 1.696 1.729 1.747 

Ændring i %  4,08 1,33 5,73 5,66 4,85 1,94 1,01 

Kilde: Danmarks Statistik, samt Befolkningsprognose 2018 

 

For de 0-2 årige forventes børnetallet at stige fra 754 børn til 852 børn i perioden 2018-2022. Det er en stig-

ning på 98 børn svarende til 13,0 %.  

For de 3-5 årige forventes børnetallet at stige fra 777 børn til 895 børn i perioden 2018-2022. Det er en stig-

ning på 118 børn svarende til 15,2 %. 

Stigningen i antal 0-5 årige har bevirket, at der var behov for at øge antallet af dagtilbudspladser i kommu-

nen. Byrådet har i april og maj 2018 besluttet at: 

 

 etablere midlertidigt pavillonbyggeri ved Bølgen fra august/september 2018 indtil 1. marts 2019 

 ansætte 2 dagplejere tidsbegrænset i Strandområdet, samt 2 dagplejere i Havdrup 

 udbygge Tryllehytten med 1 vuggestuegruppe og 1 børnehavegruppe 

 opsætte midlertidigt pavillonbyggeri ved Tryllehytten frem til april 2019 

 udvide ”Ny Lindebo” med 2 børnegrupper til i alt 5 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper 

 opsætte midlertidigt pavillonbyggeri ved Lindebo frem til Ny Lindebo er klar omkring primo 

februar 2020 
 

Befolkningsudvikling, skoleområdet 

 
Faktisk udvikling Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

6-10 år 1.554 1.559 1.524 1.532 1.537 1.505 1.489 1.497 

9-12 år 1.276 1.259 1.269 1.284 1.276 1.299 1.287 1.267 

13-16 år 1.238 1.219 1.230 1.239 1.338 1.312 1.320 1.324 

6-16 år i alt 3.404 3.388 3.425 3.437 3.494 3.457 3.477 3.490 

Ændring i %  -0,47 1,09 0,35 1,67 -1,06 0,57 0,37 

Kilde: Danmarks Statistik, samt Befolkningsprognose 2018. 

 

Generelt er antallet af børn i skolealderen 6-16 år relativt stabilt. Der er mindre ændringer fra år til år, ek-

sempelvis forventes børnetallet at stige i perioden 2018-2022 med 53 børn. Det svarer til 1,5 %.  
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3. Nye budgetinitiativer i 2019 – 2022 
 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2019-2022. Beløbene i oversigten er angivet i hele 1.000 

kr.: 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2019 2020 2021 2022 

05-22 Sundhedspleje – opnormering med en fuldtidsstilling 492 492 492 492 

05-23 Ungementor i PPR 200 200 200 0 

05-34 Fritidskoordinator -84 -48 -48 -48 

05-35 Ungeprojektmedarbejder i UngSolrød 500 500 500 500 

05-38 Medieguide, Dagtilbud 500 500 500 0 

05-39 Høj kvalitet i dagtilbud – øget pædagogandel til 60 % 1.042 1.085 1.112 1.121 

 Nye budgetinitiativer i alt 2.950 2.829 2.856 2.065 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

05-22 Sundhedspleje – opnormering med én fuldtidsstilling 
Den demografiske udvikling med flere børn i de mindste årgange og en stigende opgaveportefølje i sund-

hedsplejen har i de senere år lagt et større pres på personalet. Det har været en udfordring at levere alle 

ydelserne på det besluttede serviceniveau. 

For fremadrettet at kunne fastholde serviceniveauet og for at kunne bevare det kompetente og faglige høje 

niveau opnormeres sundhedsplejen med en fuldtidsstilling.  

05-23 Ungementor i PPR 
Ledelsen i 10Solrød vurderer, at ca. 25 % af eleverne er særligt udfordrede i form af angst, misbrug, depression 

eller andre personlige-, sociale- eller familiemæssige problemstillinger. Disse elever har svært ved at møde 

frem og holde fokus på undervisningen, og er derfor alvorligt frafaldstruede og i risiko for ikke at komme 

videre på en ungdomsuddannelse. 

Ungementoren skal bl.a. sikre, at disse elever løbende bliver støttet i at møde frem på skolen, og at de via 

samtaler, kan få styr på deres problemstillinger i en sådan grad, at de bliver i stand til at få noget ud af 

undervisningen. 

Mentoren skal derfor fungere som omsorgsperson, der kan lytte og guide, holde kontakt med forældre, skrive 

de nødvendige underretninger, kontakte de nødvendige instanser, og være den unges talerør.  

Etablering af en ”ungementorfunktion” der udelukkende har fokus på de særligt udfordrede elever på ”10Sol-

rød”, vil løfte kvaliteten af elevernes udbytte af et 10. skoleår både fagligt og personligt og på sigt hindre 

frafald på 10. klasse eller evt. senere på en ungdomsuddannelse.  

Mentorordningen organiseres ved at opnormere flere fagpersoner i BUR, som så særligt tilknyttes denne 

gruppe af unge i ”10Solrød”.  

05-34 Fritidskoordinator samt 05-35 Ungeprojektmedarbejder (i UngSolrød) 
Ungeundersøgelsen har vist, at der er behov for en langt større grad af oplysning om de tilbud, der allerede 

eksisterer for unge, samt en egentlig fysisk rekruttering. Hovedparten af de unge har brug for en hånd i 

ryggen, hvis deres idéer til projekter og nye fællesskaber skal gennemføres. 

De 2 medarbejderne får til opgave at gøre de unge til medskabere ved at understøtte projekter med de unge 

og skabe øget opmærksomhed omkring UngSolrøds tilbud.  
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Dertil skal projektmedarbejderne sikre og udvikle samarbejdet på tværs af skoler, institutioner og foreninger. 

Herunder skal projektmedarbejderne være med til at udbygge Åben skole-samarbejdet mellem hhv. musik-

skole og folkeskole, samt ungdomsskole og folkeskole iht. lovgivningen på området. 

Endelig skal projektmedarbejderne være med til at styrke det nationale og internationale arbejde, så de unges 

udsyn styrkes. Det skal ske i samarbejde med andre kommuner og fx EU-støttede projekter (fx Erasmus+) i 

samarbejde med andre lande. 

05-38 Medieguide, Dagtilbud 
I Solrød Kommune har folkeskolerne en medieguide, som både består af strategi, digitale redskaber og øko-

nomi. det anbefales, at der i fremtiden også udarbejdes kompetenceudvikling og en medieguide på dagtil-

budsområdet, således at der også kommer retning for dagtilbuddene, samt afsættes økonomi til nye redska-

ber, fx touchscreens som pædagoger og børn kan samle sig om. 

05-39 Høj kvalitet i dagtilbud – øget pædagogandel til 60 %. 
For at komme godt fra start med implementeringen af den nye dagtilbudslovs intentioner og arbejdet med 

at udvikle dagtilbud af høj kvalitet, er det vurderingen at det er ønskværdigt og nødvendigt at øge andelen 

af pædagoguddannede i Solrød Kommune. 

Forslaget går ud på at øge andelen af pædagoger fra de nuværende 53,6 % til 60 %. 

 

4. Samlet budget for 2019 – 2022  
 

Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på de enkelte 

områder. 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 5 – Samlet sum 329.372 329.524 332.663 331.183 

Indenfor Servicerammen 329.372 329.524 332.663 331.183 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 42.873 42.873 42.873 42.673 

Dagplejen 22.593 21.659 21.659 21.659 

Daginstitutioner 86.277 86.277 86.277 86.277 

Afdelingen for Læring og Udvikling -22.147 -23.081 -22.665 -24.737 

Skoler og SFO’er 158.905 158.969 158.862 158.858 

UngSolrød 15.835 15.871 15.871 15.871 

Økonomiafdeling 2.690 4.663 7.365 8.162 

Personaleafdeling 14.691 14.638 14.767 14.767 

Borgerservice 7.655 7.655 7.655 7.655 

 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 5. UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 
 

 

94 

 

5. Dagtilbudsområdet 

Personalenormering - daginstitutioner 
Personalenormeringen fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver og in-

tegrerede institutioner): 

Antal børn (årspladser) x ugentlig åbningstid / personalekvotient = ugentlige personaletimer 

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat til 

10,170 timer i vuggestuen, 5,085 timer i børnehaven samt 6,00 timer i Naturbørnehaven.  

Det er besluttet, at andelen af pædagoger udgør 60,0 %. Det inkluderer daginstitutionsledelse. 

Hver institution får et rammebeløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, beskæftigelsesmaterialer, 

legepladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2019 udgør 2.807 kr. pr. årsbarn. 

Der er frokostordning i alle kommunale institutioner. Ordningen er 100 % forældrebetalt, og inkluderer udgif-

ter til fødevarer samt løn til køkkenpersonale. 

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den for-

ventede efterspørgsel.  

Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, i forhold til det faktisk antal indskrevne børn over 

årets 12 måneder, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer 

til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetalsvariable budget). 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind i spidsbelastningen i januar til 

og med marts måned for at tage presset fra evt. ventelister. Pr. 1. april overgår de børn, som skal starte i skole 

til august, fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at overgå til SFO på privat-

skole fra børnehave til 1. august. 

Vikarer 
Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimer til dækning af vikarforbrug ved syg-

dom, kurser, ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 % på grund af de særlige fysiske rammer. 

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

fastsatte kriterier.  

Personalenormering - dagplejen 
Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. For seniorer 

kan der indgås 3-børns kontrakter.  

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at placere 

børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. To dagplejere pr. gruppe har ikke 4. barn 

indskrevet, idet de fungerer som gæstedagplejere, og modtager endvidere lokalt aftalt funktionsløn. Dagple-

jen har 18 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af, at de ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn 

hos andre dagplejere, primært inden for barnets legestuegruppe.   

I 2019 er normeringen fastsat til 171 børnepladser, og 55 dagplejere. 
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Tilsynsførende i dagplejen 
Der er siden 2013 blevet tildelt 2,02 timer om uger pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer 

om ugen.  

De 128 timer svarer til 63,4 dagplejere. I 2019 er der 55 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet.  

Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende. 

Åbningstid 
 Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med for-

skellig åbnings- og lukketid. 

 Vuggestuer og børnehaver har en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun 

åbent i 50 timer pr. uge 

 Lukkedage med nødpasning, hvor én institution i kommunen holder åbent: 

 de 3 dage før påske 

 fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

 dagene mellem Jul og Nytår 

 Lukkedage uden nødpasning: 

 Grundlovsdag 

 24. december 

Friplads 
Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Socialministeriet 

offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. Der 

kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.  

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når 

 kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pæ-

dagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en 

konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at fore-

tage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 

Årspladser 2019, fordelt på institution 

Institution 
Årspladser 

BH / VG 

Normering, 

timer pr. uge 

Køkkentimer 

pr. uge 

Birkebo 44 / 24 467,82 34,10 

Bølgen 130 / 64 1.311,93 84,88 

Egebo / Naturbørnehaven 88 / 0 486,93 42,46 

Lindebo 45 / 0 228,83 25,41 

Mosebo / Pilebo 84 / 0 427,14 40,14 

Nøddebo 62 / 0 315,27 31,84 

Parkbo 80 / 36 772,92 52,25 

Poppelbo 56 / 48 772,92 49,81 

Skovhuset / Regnbuen 105 / 40 940,73 66,36 

Spiren 0 / 48 488,16 26,54 

Tryllehytten 100 / 36 874,62 62,96 

 



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 5. UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 
 

 

96 

 

Budget 2019, fordelt på institution 2019, i 1.000 kr. 

Institution ØD-ramme Frokostordning 

Birkebo 5.065 503 

Bølgen 14.843 1.274 

Egebo / Naturbørnehaven 5.454 617 

Lindebo 2.250 352 

Mosebo / Pilebo 4.701 585 

Nøddebo 3.270 454 

Parkbo 8.634 776 

Poppelbo 8.588 720 

Skovhuset / Regnbuen 10.531 986 

Spiren 5.186 370 

Tryllehytten 9.753 927 

 

Årspladser, prognose 2018 2019 2020 2021 2022 

Havdrup 0-2 år 104 109 117 123 125 

Stranden 0-2 år 377 392 403 409 407 

Solrød 0-2 år i alt 481 501 520 532 532 

Havdrup 3-5 år 153 171 190 201 207 

Stranden 3-5 år 646 677 688 688 695 

Solrød 3-5 år i alt 799 848 877 890 902 

Solrød, 0-5 år i alt 1.280 1.348 1.397 1.421 1.434 

 

Årspladstallet for 2019 er lagt ind i budgettet i de enkelte institutioner i alle fire år 2019-2022. Herefter bereg-

nes ændringer i demografien i overslagsårene. Forskellen i det budgetlagte beløb og det forventede beløb i 

overslagsårene lægges i demografipuljer. 

Demografi puljer 2019-2022 

i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Vuggestue / Dagpleje 761 2.717 4.022 4.022 

Børnehave 1.431 2.747 3.491 4.178 

Dagtilbud i alt 2.192 5.464 7.513 8.200 

Leje af lokaler 
Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2019. 
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6. Skoleområdet: på enkelt skoleniveau inkl. SFO 
 

På skoleområdet tildeles budget 2019 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2018/19. Der-

udover afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2019/20. 

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elev-

tal til det kommende 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 henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Klassedannelse 
De økonomiske rammer for skolerne fastlægges ved skoleårets planlægning en gang årligt på baggrund af 

den politisk besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klassedan-

nelse tilrettelægges på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne under hensyntagen til både 

lovgivning, politiske mål og den økonomiske ramme.  

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i 0.-9. klasse i en anden skole end distrikts-

skolen: 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 

 Børn bosat i Solrød Kommune optages før elever, der er bosiddende udenfor Solrød Kommune. 

 Søskende har 1. prioritet. 

Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, jf. 

pkt. 2 

 Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden mellem hjem og 

skole er afgørende. 

 Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest 

den 1. januar i optagelsesåret. 

Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads 

til tilflyttere i skoledistrikterne. 

Normeringer til børnehaveklasser 
Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges med 

maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august. 

Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 28 ugentlige lektioner, hvor der også delta-

ger en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 4,7 lektioners understøttende undervisning. 

Normeringer til 1. – 9. klasse 
Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og antal 

klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stillinger, som følge af de 

ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer årligt pr. lærer. 

Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: 

Skoleår 1 2 3 4 5 

2018/19 90.240 19.863 13.487 128 767 

Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 

 

1. Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. BYR 19. marts 2018, punkt 38). De tildelte 

timer er beregnet ud fra et teknisk beregnet antal klasser ud fra 26 elever i hver klasse. Skolerne 
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tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumstyring, og i 

forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere. 

2. Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40 % tildelt som lærernormering og 60 % som 

pædagognormering. 

3. Ressourcer til budgetsikkerhed og holddannelse på den enkelte skole samt tid til vejlederfunktioner, 

SSP, pædagogisk læringscenter mv. Ressourcen tildeles med 5,57 time pr. elev. 

4. Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til 

lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 

5. Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. 

Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og 

supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning og dansk som andetsprog. Tildelingen sker på 

baggrund af en pulje, der beregnes som 10,72 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin (ISP puljen).  

Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foranstalt-

ninger (specialklasser på skolerne). I skoleåret 2018/19 er ISP puljen på 25.958 U-timer, svarende til 33,84 

lærernormeringer. 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervis-

ningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 

Budget 2019, fordelt på skole, i 1.000 kr. 

Skole ØD-ramme 

Skoler og SFO’er i alt 158.905 

Havdrup Skole i alt 33.679 

Skole ØD 27.743 

SFO 1 + 2 ØD 5.604 

Skolebibliotek ØD 164 

Vejledere ØD 168 

Uglegårdsskolen i alt 69.903 

Skole ØD 52.384 

SFO 1 + 2 ØD 12.795 

Skolebibliotek ØD 382 

Fagkonsulenter ØD 2.995 

Kursuskoordinator ØD 55 

Vejledere ØD 367 

Befordring af elever 924 

Munkekærskolen i alt 55.323 

Skole ØD 45.269 

SFO 1 + 2 ØD 9.502 

Skolebibliotek ØD 284 

Vejledere ØD 268 
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Elevtalsprognose 

Skole / Skoleår 
Planlagt Prognose 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Havdrup 549 548 544 563 567 

Uglegård 1.157 1.129 1.123 1.063 1.054 

Munkekær 865 904 912 940 959 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.571 2.581 2.579 2.566 2.579 

Elever i specialklasser 84 84 84 84 84 

Total 2.655 2.665 2.663 2.650 2.663 

Ændring i %  0,38 -0,08 -0,49 0,49 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 

Elever i specialklasser omfatter elever i E-, J-, Z-klasser, Heldagsklasse og X-klasser. 

 

 

Skole / Skoleår 
Planlagt Prognose 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Elevtal 0. klasse 232 212 248 254 249 

Antal 0. klasser 10 10 11 12 11 

0. klasse ledernormering inkl. USU 11,07 11,07 12,18 13,29 12,18 

0. klasse skolepædagog normering inkl. USU 3,33 3,33 3,67 4,00 3,67 

Lærernormering inkl. USU (ekskl. 3 skoleledere) 195,58 197,85 194,52 195,34 195,79 

Skolepædagog normering til 1.-9. klasse 13,37 13,46 13,19 13,25 13,31 

Rammebeløb 
Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 

og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, 

mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder. 

 

Ramme Rammebeløb 2019 

Grundbeløb pr. skole 137.656 

Beløb pr. elev 1.882 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.192 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.739 

Biblioteksmaterialer pr. elev 213 

 

SFO 1 og SFO 2 

Da både SFO 1 og SFO 2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligtet til at betale søsken-

detilskud.  Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, 

SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den 

dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.  
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Tildelingsmodel SFO 1 
Der tildeles 77,18 tilsynstimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsbarn, der starter i SFO 1 

1. april i 3 måneder af året. De 19,49 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO’erne må 

have i den periode, hvor børnene er startet i SFO 1, men endnu ikke i skole.  

Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. 

Normeringen deles i forholdet 30/70 mellem pædagogmedhjælpernormering og pædagognormering. Leder- 

og souschefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. 

Der forventes 955 årsbørn, og derudover er der 212 nye børnehaveklassebørn fra april 2019, hvilket giver 53 

årsbørn1 med 19,49 ekstra tilsynstimer. 

Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage, hvor skolen har åbent (200 dage 

årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). 

 

Åbningstid 
Antal 

dage 

Morgen- 

åbning  

timer 

Formid-

dag timer 

Eftermid-

dag timer 

I alt  

timer 

dagligt 

I alt  

timer 

ugent-

lig 

I alt  

timer 

årligt 

Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25,0 1.000 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 

Tildelingsmodel SFO 2 
Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen ud-

trykkes som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden. Som faktor i udregningen 

anvendes en beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra følgende 

formel: 

4,14 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑑𝑎𝑔 ∗ 245 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟. å𝑟

𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 28,73
∗  

1500

1924
= 27,65 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑟𝑛 

 

Ud fra det samlede budget til SFO 2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Belast-

ningsgraden er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for bud-

gettildelingen. 

Rammebeløb 

Rammebeløb, kr. pr. årsplads 2019 

SFO 1 1.489 

SFO 2 954 

Rammebeløb til børn i X-gruppe SFO er 10 % højere. 

 

Vikarer 
Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO 1 og i SFO 2. 

                                                      

 

1 De 53 børn indregnes i 2. kvartal 2019. 
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Årspladser, prognose 2018 2019 2020 2021 2022 

Havdrup SFO 1 205 195 191 197 205 

Uglegård SFO 1 447 426 412 403 392 

Munkekær SFO 1 332 334 342 361 376 

SFO 1 i alt 984 955 945 961 973 

Havdrup SFO 2 109 109 115 120 118 

Uglegård SFO 2 255 259 263 252 242 

Munkekær SFO 2 162 170 183 188 184 

SFO 2 i alt 525 539 561 559 545 

SFO 1 & SFO 2 i alt 1.509 1.494 1.506 1.520 1.518 

 

 

7. Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 
 

Børn og Unge Rådgivningens fire faglige afsnit – PPR, Sundhedstjenesten, Væksthuset og Familieafsnittet - 

indgår alle i det understøttende arbejde med udvikling og læring for børn og unge. 

Vedrørende Familieafsnittet er dette nærmere beskrevet under politikområde 6. 

PPR 
PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for både 

skolebørn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af specialundervis-

ning 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 rådgivning og vejledning foregår inden for fire faglige områder af følgende faggrupper: Psykologer, 

specialundervisningskonsulenter, tale-hørelærere (inkl. 2-sprogspædagog) og fysioterapeuter. 

Sammen med skoler og daginstitutioner, og på tværs af BURs faglige afsnit, arbejdes ud fra en inkluderende 

tankegang. 

Inklusion 
Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

Der er afsat inklusionsmidler, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til nor-

malklasse i lokal folkeskole eller for at undgå segregering, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, 

samt til inklusionsfremmende indsatser og initiativer, herunder inklusionsvejledere på skolerne.  

Specialundervisning 
BUR visiterer til specialundervisning i Solrød Kommune. Visiteringen sker via et visitationsudvalg, som koordi-

neres af PPR og med deltagelse af bl.a. alle tre folkeskoler.  

Specialundervisning er budgetlagt på politikområde 6. 
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Sundhedspleje 
Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten og indtil de forlader fol-

keskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i familie-

forberedelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersøgelser af 

skoleeleverne. Derudover varetager sundhedsplejerskerne forebyggende kampagner fra Sundhedsstyrelsen 

omkring sex og rygning til 10Solrød, produktionsskolen samt Solrød Gymnasium. 

Tandpleje 
Solrød Kommune er praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger fo-

regår hos privatpraktiserende tandlæger.  

Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige tænder 

(risikobørn) behandles efter behov.  

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tandple-

jeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. Tandreguleringskonsulenten tilser 

børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om fysiologisk belæg for 

behandling. 

Forebyggende indsatser 
Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe 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. 

Væksthuset har tilbud til både småbørn og skolebørn, bl.a. familiestue, gruppetilbud for børn med særlige 

behov, ressource- og støttepædagoger til børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, fa-

milieklasse, konsultativt klassearbejde og det mobile indskolingstilbud. 

Støttepædagogkorpset 
Støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret et støttepæ-

dagogkorps i Væksthuset, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 

udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. 

For at understøtte den løbende pædagogiske udvikling og forandring, så børn og unge i højere grad kan 

rummes i deres familie og nærmiljø, er der som en del af støttepædagogkorpset ansat ressourcepædagoger, 

som udover direkte støtte til børn og hjælp i overgangen fra institution til indskoling, yder konsultativ sparring 

til støttepædagoger og daginstitutionernes pædagoger. 

Gruppetilbud 
Solrød Kommune har ikke egne specialbørnehavepladser. For at sikre bedst mulige forhold for familierne og 

i nærmiljøet er der oprettet en række permanente gruppetilbud i form af Minigruppen (lokaler i Væksthuset), 

som er et deltidstilbud for børnehavebørn med behov for støtte og guidning primært i forhold til adfærd og 

socialisering, Sproggruppen (lokaler på Solrød gl. Skole), som er et tilbud til børn i alderen 4 – 6 år med 

sproglige og kommunikative vanskeligheder, Lille Birk (lokaler i Birkebo), som er en basisgruppe / heldagstil-

bud for børnehavebørn med sammensatte vanskeligheder. 
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8. Afdelingen for Læring og Udvikling  
 

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for området, herunder pladsanvisning, skoleårets 

planlægning og pædagogisk bistand. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Afdelingen for Læring og Udvikling – Samlet sum -22.147 -23.081 -22.665 -24.737 

Læring og Udvikling ØD 3.173 3.173 3.173 3.173 

Dagtilbud -44.661 -44.832 -44.832 -45.332 

Forældrebetaling -59.156 -59.327 -59.327 -59.327 

Søskendetilskud 7.109 7.109 7.109 7.109 

Øvrige tilskud til forældre 2.580 2.580 2.580 2.580 

Centrale puljer 2.129 2.129 2.129 1.629 

Mellemkommunale betalinger -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 

Private institutioner 4.641 4.641 4.641 4.641 

Skoleområdet 19.342 18.579 18.995 17.422 

Centrale puljer 7.206 6.401 6.752 5.308 

Mellemkommunale betalinger -10.195 -10.195 -10.195 -10.195 

Statslige og private skoler 22.331 22.373 22.437 22.309 

 

9. UngSolrød 

10Solrød 
Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- og elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært 

sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. Elevtallet i skoleåret 

2018/19 er 165 elever fordelt på 7 klasser, hvoraf den ene er en EUD10 klasse med 17 elever. 118 elever kommer 

fra andre kommuner. 

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: 

 Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. 

 Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv.) med 8,0 time pr. elev pr. år. 

 Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. 

 Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. 

 Ressourcer til råderum, vikartimer mv. i % af obligatorisk tid samt vikardækning på 10 % af den obli-

gatoriske undervisningstid. 

Ved 767 undervisningstimer udløses der en lærernormering, der beregnes som 1.680 nettotimer. 

Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbin-

delse med gennemsnitslønnen for lærere. Ud over afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til le-

delsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

Der tildeles et årligt rammebeløb, der sammensat af: 

 Grundbeløb på 95.067 kr. 
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 Variabelt beløb på 4.009 kr. pr. elev. 

 Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på 147.379 kr. 

 

Erhvervsklasser 
I Erhvervsklasserne gives eleverne en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddan-

nelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddan-

nelse. 

Erhvervsklasserne er møntet på den gruppe af unge, som anses for at være marginaliseringstruede, typisk på 

grund af personlige, sociale og/eller faglige problemer, der gør det svært for dem at klare sig videre i uddan-

nelsessystemet og i tilværelsen. 

Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de 

faglige udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de 

indgår i. 

Erhvervsklasserne drives i samarbejde med UUV-Køge Bugt og der optages elever fra Solrød, Greve, Køge og 

Stevns kommuner. 

Ungebasen 
Ungebasen er et tilbud til unge mellem 15-17 år, som ikke er uddannelsesparate. Det kan være unge, der er i 

risiko for at falde ud af deres skole eller uddannelse. Eller unge, der allerede er droppet ud af deres uddan-

nelsestilbud og som ikke hurtigt kan genoptage deres skolegang, men har behov for en periode med yderli-

gere afklaring og personlig udvikling. 

Musikskolen 
Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år, der tilbydes 

soloundervisning på forskellige instrumenter, hold/orkester-undervisning og kor. Ud over drift af musikskoler 

har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 

SSP 
SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning (familieafsnit) og Politi. Samarbejdet skal hjælpe børn 

og unge med at undgå kriminalitet og misbrug. 

Ungdomsklubber 
Der findes 2 ungdomsklubber i Solrød. Begge ungdomsklubber er et gratis tilbud til de 13-18 årige. Havdrup 

Ungdomsklub ligger på Havdrup Skole, og Klub2680 ligger i Solrød Idrætscenter.  

 

10. Økonomiafdeling 
Økonomiafdelingens budget på området vedrører demografipuljer til dagtilbud, skoler og SFO’er.  

 

11. Personaleafdeling 
Personaleafdelingens budget omfatter lønninger til de enkelte institutionsledere på dagtilbudsområdet samt 

til lønninger til skolelederne. Derudover er der i budgettet afsat midler til PAU-elever og arbejdsskadeforsik-

ring. 
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12. Borgerservice 
Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for økonomiske- og socialpædagogiske friplad-

ser på dagtilbudsområdet. 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Borgerservice – Samlet sum 7.655 7.655 7.655 7.655 

Økonomiske fripladser 7.459 7.459 7.459 7.459 

Socialpædagogiske fripladser 196 196 196 196 

 

13. Aktivitetstal 
 

Dagtilbud, inkl. private, antal årspladser 2015 2016 2017 2018 

Dagpleje 190 173 189 194 

Vuggestuer 276 272 274 288 

Børnehaver 741 727 715 715 

Total 1.207 1.172 1.178 1.197 

 

Skoler, antal elever Faktisk Planlagt Forventet 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

0. klasser 260 225 232 212 

1.-9. klasse inkl. specialklasser 2.372 2.406 2.423 2.453 

10Solrød inkl. specialklasser 212 178 165 165 

Privatskoler / friskoler 497 498 509 504 

Efterskoler 78 82 75 82 

 

UngSolrød 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

CPR-elever 408 440 579 763 

Hold elever 768 906 939 1.102 

 

Musikskolen 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

CPR-elever 166 172 170 168 

Hold elever 73 56 60 200* 

Tallet for holdelever afviger fra tidligere sæsoner. Hvor det tidligere var elever, der gik til holdundervisning, er det nu antallet af tilmel-

dinger. 
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14. Takster 
 

Takst pr. måned for plads i forskellige tilbud 

Tilbud 2016 2017 2018 2019* 2019** 

Dagpleje 2.987 2.938 2.985 3.240 3.240 

Vuggestue 3.169 3.193 3.188 3.2.30 3.272 

Børnehave, inkl. Naturbørnehave 1.677 1.679 1.699 1.710 1.731 

Frokost i alle institutioner 687 688 678 682 682 

SFO 1 1.824 1.771 1.767 1.816 1.816 

SFO 2 698 685 704 678 678 

Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. 

* Takster for perioden januar-juni 2019. 

** Takster for perioden august-december 2019. 

 

Leje af lokaler 
Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2019. 

 

Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2019 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 

12 mdr. 

Pr. mdr. 

11 mdr. 
Årligt 

Pr. mdr. 

12 mdr. 

Pr. mdr. 

11 mdr. 

Dagpleje 142.541 11.878 12.958 141.670 11.806 12.879 

Vuggestue 143.954 11.996 13.087 141.318 11.777 12.847 

Vægtet Gennemsnit  

Dagpleje/Vuggestue 
143.437 11.953 13.040 141.447 11.787 12.859 

Børnehave 76.154 6.346 6.923 74.836 6.236 6.803 

Frokost i  

Daginstitutioner 
7.506 625 682 6.939 578 631 

SFO 1 30.728 2.561 2.793 30.001 2.500 2.727 

SFO 2 11.470 956 1.043 10.931 911 994 

 

 

Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2019 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 

12 mdr. 

Pr. mdr. 

11 mdr. 
Årligt 

Pr. mdr. 

12 mdr. 

Pr. mdr. 

11 mdr. 

Dagpleje 106.906 8.909 9.719 106.253 8.854 9.659 

Vuggestue 107.966 8.997 9.815 105.989 8.832 9.635 

Vægtet gennemsnit  

Dagpleje/Vuggestue 
107.578 8.965 9.780 106.085 8.840 9.644 

Børnehave 57.115 4.760 5.192 56.127 4.677 5.102 

SFO 1 10.755 896 978 10.500 875 955 

SFO 2 4.014 335 365 3.826 319 348 
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Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2019 

Institution/Tilskud 
Tilskud  

pr. år 

Tilskud  

pr. måned 

Vuggestue/Dagpleje   

Driftstilskud 102.857 8.571 

Bygningstilskud 5.881 490 

Administrationstilskud 3.012 251 

Børnehave   

Driftstilskud 52.394 4.366 

Bygningstilskud 2.437 203 

Administrationstilskud 1.599 133 

 

Tilskud til privat pasning (§ 80) og tilskud til pasning af egne børn (§ 86) 

 
Nettodriftsudgift 

pr. barn pr. år 

Nettodriftsudgift 

pr. måned i 12 

måneder 

Tilskud pr. år 

(75 % af netto-

driftsudgiften) 

Tilskud pr. måned 

(75 % af netto-

driftsudgiften) 

Vuggestue 106.906 8.909 80.180 6.682 

Børnehave 57.115 4.760 42.836 3.570 

 
  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 5. UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 
 

 

108 

 

 



X-KLASSER, (0.-9. KLASSE TRIN)
UGLEGÅRDSSKOLEN

BØRN & UNGE
RÅDGIVNINGEN
FAMILIEAFSNITTET

SSP SAMARBEJDET

VÆKSTHUSET

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- 
og ungeområde



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022  6. DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE 
 

 

110 

 

Politikområde 6: 

Det specialiserede 

børne- og ungeområde 
Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en 

afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og 

udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed for 

børn og unge.  

 

Politikområdet vedrører mere specifikt børn og unge, 

som er i en udsat social position eller har psykiske 

og/eller fysiske udfordringer. Opgaverne på området 

varetages af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).  

 

Som kommune har vi fokus på at støtte både det 

enkelte barn/den unge og deres familie, og vi tager 

udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte barn, den 

unge og familien har. Med udgangspunkt i den 

konkrete situation arbejder vi med at finde den rigtige 

løsning for den enkelte. 

 

Indsatserne tager afsæt i kerneopgaven: Vi arbejder for 

at skabe livsduelige børn og unge. 

 

Indsatserne kan opdeles således: 

 Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), 

som visiteres via PPR 

 Børnesociale indsatser (Serviceloven), som for-

anstaltes via Familieafsnittet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 6 - samlet sum 78.264 

Indenfor Servicerammen 76.285 

Udenfor Servicerammen -1.870 

Overførselsudgifter 3.849 

 Børn og Unge Rådgivningen 77.254 

 Øvrige afdelinger 1.010 

 

 

Vedtagne politikker på området 

 Sammenhængende børnepolitik 

 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Handleguide og beredskabsplan vedrørende overgreb 

mod børn og unge 

 Solrødmodellen 

 Sundhedsstrategien 

 Inklusionsstrategien og inklusionshandleplanen 

 Implementering af Folkeskolereformen 

 Implementering af børnereformer (Anbringelsesrefor-

men, Barnets reform og Overgrebspakken) 

 

Kommende større initiativer på området 

 Implementering af dagtilbudsreformen 

 Løbende kompetenceudvikling  

 Implementering af evidensbaserede indsatser 

 Implementering af resultatmål og effekter 
 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 
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1. Områdets mål 
 

Det specialiserede børne- og ungeområde 

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Hjælpe børn og unge til den bedst 

mulige udvikling ud fra deres egne 

forudsætninger. 

 BUR sikrer, at de udviklingsmæssige trin barnet 

/ den unge skal gennemgå, er tilpasset barnets 

forudsætninger og tager afsæt i barnets / den 

unges potentialer. 

 

 Medvirke til at skabe sammenhæng 

og kontinuitet i indsatsen over for 

børn, unge og familier. 

 BUR bidrager med at støtte børn og unge i 

overgange, samt sikrer koordinering i en hel-

hedsorienteret indsats. 

 Styrke forældre og andre betyd-

ningsfulde voksne i deres opgaver 

over for børn og unge med særlige 

behov. 

 BUR yder relevant og respektfuld rådgivning til 

familie med særlige behov, understøtter famili-

ernes potentialer og bidrager med kompeten-

ceudvikling af såvel forældre som fagprofessio-

nelle. 

 

 Medvirke til udvikling af lokale net-

værk og rammer, der fremmer in-

klusion af børn og unge med sær-

lige behov. 

 BUR bidrager til netværksdannelse for såvel fa-

milier som for fagprofessionelle med relevante 

gruppetilbud, forældrekurser, vejledning og 

rådgivning. 

 

 

Fælles mål for politikområde 5, 6, 7 og 8  

Overordnede politiske mål (effekt) Konkrete politiske mål (resultat) 

 Endnu flere unge i Solrød Kom-

mune påbegynder en uddannelse 

eller kommer i beskæftigelse. 

 Etablering af en helhedsorienteret og sammen-

hængendende ungeindsats, som sikrer, at 90 % 

af en årgang inden 2030 får en ungdomsud-

dannelse, når de fylder 25 år (nationalt mål). 

 De øvrige 10 % skal være godt på vej til at få en 

uddannelse senere eller have fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

 

 Familier, som er særligt udsatte, 

oplever en sammenhængende og 

tværgående indsats i Solrød Kom-

mune. 

 

 Der skal udvikles metoder, der understøtter en 

bedre tværgående og koordineret indsats for 

de udsatte i Solrød Kommune. 

 Borgerne oplever sammenhæn-

gende og koordineret forløb mel-

lem sygehuse, praktiserende læger 

og Solrød Kommune. 

 

 Der skal sikres et grundigt kendskab til og im-

plementering af ny Sundhedsaftale i Solrød 

Kommune. 
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2. Demografi 
Ifølge befolkningsprognosen vil udviklingen i børnetallet se således ud fra år 2019 til 2022: 

 

Alder 
Faktisk Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-2 år 587 651 704 724 764 801 810 801 

3-5 år 786 778 744 763 815 845 848 848 

6-16 år 3.404 3.388 3.425 3.425 3.474 3.448 3.427 3.419 

I alt 4.777 4.817 4.873 4.913 5.053 5.094 5.086 5.069 

Ændring i % -0,48 0,84 1,16 0,82 2,85 0,81 -0,16 -0,33 

  Befolkningsprognose 2018, tal pr. 1. januar i det pågældende år 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at det samlede børnetal vil være stigende fra 2018-2020, derefter forventes 

et mindre fald fra 2021. 

 

3. Samlet budget for 2019 – 2022 
Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på de enkelte 

områder. Endvidere fremgår det af budgettet, hvad der er indenfor og udenfor servicerammen, samt overfør-

selsudgifterne. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 6 - samlet sum 78.264 78.264 78.264 78.264 

Indenfor Servicerammen 76.285 76.285 76.285 76.285 

Udenfor Servicerammen -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 

Overførselsudgifter 3.849 3.849 3.849 3.849 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 77.254 77.254 77.254 77.254 

Indenfor Servicerammen 75.357 75.357 75.357 75.357 

Udenfor Servicerammen -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 

Overførselsudgifter 3.767 3.767 3.767 3.767 

Øvrige afdelinger 1.010 1.010 1.010 1.010 

Indenfor Servicerammen 928 928 928 928 

Overførselsudgifter 82 82 82 82 

   Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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4. Specialundervisning 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Specialundervisning - samlet sum 24.865 24.865 24.865 24.865 

Indenfor Servicerammen 24.865 24.865 24.865 24.865 

X-klasser, specialklasser i kommunen 6.992 6.992 6.992 6.992 

Specialundervisning i regionale tilbud -    

objektiv finansiering 
242 242 242 242 

SFO- og klubtilbud i tilknytning til special 

skoler udenfor kommunen 
2.327 2.327 2.327 2.327 

Specialskoler udenfor kommunen 10.525 10.525 10.525 10.525 

Undervisning ifm. dagbehandlingstilbud 4.779 4.779 4.779 4.779 

 

Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for en anden 

slags undervisning end den almene undervisning. Dette kan være tilbud på folkeskolerne, i private eller regi-

onale tilbud med interne skoler eller på kommunale specialskoler. 

X-klasser i folkeskoler 
X-klasserne er et tilbud for børn med autisme eller andre diagnoser, som eksempelvis opmærksomhedsfor-

styrrelser.  

Undervisningen på 0. – 9. klassetrin foregår på Uglegårdsskolen. Undervisningen på 10. klassetrin foregår på 

10Solrød under UngSolrød som enkeltintegreret undervisning. 

I 2019 forventes 30 Solrød børn i X-klasserne, mens der forventes 0 børn i X-klasserne fra andre kommuner. 

Specialundervisning i regionale tilbud 
I forbindelse med Rammeaftalen1 skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem 

om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Området dækker bl.a. udgifter til specialun-

dervisning, der varetages af regionerne, og som gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og 

landsdelsdækkende institutioner.  

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste 

beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges kon-

kret af Solrød Kommune eller ej.  

Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. Budgettet fordeler sig på 10 institutioner, og 

det udgør 242 t.kr. 

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsesste-

der 
Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning hertil, 

samt undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer ud-

gifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sund-

hed eller velfærd ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor 

de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. Området er inddelt i følgende tre delområder: 

                                                      

1 Rammeaftale 2014 – Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 
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Specialskoler 
Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner eller i et regio-

nalt tilbud 

Undervisning i forbindelse med dagbehandlingstilbud 
Området vedrører betaling for undervisning af børn, der er visiteret til dagbehandlingstilbud, eller som i for-

bindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden for folkeskolen, fx i form af intern undervisning 

på et opholdssted. 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående områder skal dække undervisning og 

fritidstilbud for følgende forventede elevtal: 

 

Skoleår 2018-2019* 2019-2020** Årspladser 

  Elevtal Elevtal 2019 

Specialskoler 31 31 31 

SFO i tilknytning til specialskoler 17 17 17 

Undervisning ifm. dagbehandlingstilbud 17 17 17 

*) Forventet elevtal til skoleåret 2018/2019  **) Forventet elevtal i skoleåret 2019/2020  

 

5. Særlige dag- og klubtilbud 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Særlige dag- og klubtilbud - samlet sum 1.816 1.816 1.816 1.816 

Indenfor Servicerammen 1.816 1.816 1.816 1.816 

Særlige dagtilbud 1.708 1.708 1.708 1.708 

Særlige klubtilbud 108 108 108 108 

 

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.  

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes i de tilfælde, hvor det vurderes, at barnets handicap begrunder, at der er 

behov for en særlig behandling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

Almindeligvis er handicappede småbørn enkeltintegrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver 

med støtte leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. Special-grup-

pen er for børn med vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

Særlige klubtilbud, er tilbud der er oprettet efter servicelovens § 36, og er til unge hjemmeboende mellem 13 

og 20 år, med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Aktuelt er der 1 barn/ung placeret i klubtilbud på specialinstitutioner. 
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6. Døgninstitutioner 

 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Døgninstitutioner - samlet sum 5.421 5.421 5.421 5.421 

Indenfor Servicerammen 5.421 5.421 5.421 5.421 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

betydelig og varig nedsat funktion 
1.814 1.814 1.814 1.814 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer 
2.274 2.274 2.274 2.274 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn 
513 513 513 513 

Sikrede døgninstitutioner 820 820 820 820 

 

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- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstil-

lingen. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalingen 

fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialministeriet. Der 

ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et udpræget 

behandlingsmæssigt sigte. 

Udgifterne har været faldende i de seneste år, og der er budgetteret ud fra det aktuelle udgiftsniveau. 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
Budgettet omfatter 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 vin-

duer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet 

efter indstilling fra kommunen. 

Området dækker udgifter til lands-/landsdelsdækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængsling, 

som led i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning eller til unge under 15 år, der opholder sig ulov-

ligt i landet. 

Budgettet er opdelt i to dele, den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på 

kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser.  

Der er ikke budgetlagt med forbrug på området. Det budgetlagte beløb på 820 t.kr. dækker alene den ob-

jektive finansiering på området. 
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7. Opholdssteder, eget værelse mv. 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Opholdssteder mv. - samlet sum 11.473 11.473 11.473 11.473 

Indenfor Servicerammen 11.473 11.473 11.473 11.473 

Opholdssteder 10.617 10.617 10.617 10.617 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 536 536 536 536 

Eget værelse, inkl. ungeboliger 192 192 192 192 

Kost- og efterskole 122 122 122 122 

Advokatbistand 6 6 6 6 

 

  2018 2019 

Antal sager (cpr.-nr.) Antal 

Forventet 

gennemsnit-

lig udgift 

Antal 

Forventet 

gennemsnit-

lig udgift 

Opholdssteder mv. - samlet sum 25   21   

Opholdssteder 18 604.600 16 663.563 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 5 104.900 5 107.200 

Eget værelse, kollegie og andre private 1 189.400 0  

Kost- og efterskoler 1 119.900 0  

 

På området for opholdssteder m.v. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og 

kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandle-

ren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsind-

stillingen. 

Der kan - med eller uden forældres samtykke - træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalingen 

fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialministeriet. 

Der kan ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et 

udpræget behandlingsmæssigt sigte. 

Opholdssteder 
Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale og/eller 

adfærdsmæssige vanskeligheder. 

Ungdomsboliger og eget værelse 
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 hjemmefra.  
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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 vanskelighe-

der kombineret med pædagogisk arbejde uden for skoletiden.   

Advokatbistand 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og unge, der er fyldt 12 år, gratis advo-

katbistand 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. 

Dommeren i Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg. 

 

8. Forebyggende foranstaltninger 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Forebyggende foranstaltninger –  

samlet sum 
19.369 19.369 19.369 19.369 

Indenfor Servicerammen 19.369 19.369 19.369 19.369 

Aflastningsordninger 6.989 6.989 6.989 6.989 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i  

hjemmet 
2.666 2.666 2.666 2.666 

Anden hjælp, rådgivning, behandling,  

praktisk og pædagogisk støtte 
20 20 20 20 

Fast kontaktperson til børn og unge, samt  

hele familien 
2.258 2.258 2.258 2.258 

§ 101 Misbrugsbehandling 227 227 227 227 

Støtteperson til forældremyndigheds- 

indehaver 
303 303 303 303 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 1.143 1.143 1.143 1.143 

Formidling af praktikophold 6 6 6 6 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 

(efterskole) 
2.203 2.203 2.203 2.203 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 2.671 2.671 2.671 2.671 

Netværkspulje til folkeskolen 883 883 883 883 

 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger for børn og unge på politikområdet er afsat til aktiviteter, der 

gives til børn/unge og deres forældre, med henblik på dels at undgå anbringelse uden for hjemmet og dels 

at opretholde forbindelsen til lokalområdet. 
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Foranstaltning 
Antal  

årsværk 
Budget 2019 

Gennemsnits-

udgift pr. 

årsværk 

Forebyggende foranstaltninger - samlet sum 113 19.369   

Aflastningsordninger inkl. § 84 49 6.989 143 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 2.666 - 

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og  

pædagogisk støtte 
- 20 - 

Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele 

familien 
28 2.258 81 

§ 101 Misbrugsbehandling 1 227 227 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 10 303 30 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - 1.143 - 

Formidling af praktikophold - 6 - 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger (efterskole) 10 2.203 220 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 15 2.671 178 

Netværkspulje til folkeskolen - 883 - 

 

Området er inddelt i følgende delområder: 

Aflastningsordninger 
Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at 

kunne tage vare på barnet i hjemmet. 

Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution.  

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 udover i de særlige tilfælde, hvor opgaven 

kræver en særlig ekspertise. 

Herunder er også budgetteret med udgifter til arbejdsskadeforsikring for forebyggende medarbejdere.  

Familiepsykologer og familiekonsulenter varetager derudover åben rådgivning jf. Servicelovens § 11 stk. 1 og 

stk. 2, hvor henvendelser ikke registreres efter cpr.nr.  

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 
Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk 

støtte. Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kommunen 

mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 
Der kan 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. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022  6. DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE 
 

 

119 

 

§ 101 Misbrugsbehandling 
Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune har tilbuddet 

hidtil været individuelle samtaler hos en misbrugskonsulent. Ud over de individuelle samtaler har misbrugs-

konsulenten indgået i det forebyggende arbejde i samarbejde med bl.a. SSP, klubber, skoler og foreninger.  

Udover motiverende samtaler med misbrugskonsulent har det i nogle tilfælde været nødvendigt at anbringe 

den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi.  

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 
Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den un-

ges anbringelse. Kommunens tilbud gælder uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes sam-

tykke.  

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.  

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/uddannelse.  

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 
Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældre-

myndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, 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. 

Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 
Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen er 

behov for et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at 

rumme barnets vanskeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for 

ekstern psykologbehandling, samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicaps. 

Netværkspulje til folkeskolen 
Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte ind 

med ekstra ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkeskolen. Det er 

en forudsætning, at den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbejde mellem PPR 

og skolelederne. 
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9. Plejefamilier 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Plejefamilier - samlet sum 5.060 5.060 5.060 5.060 

Indenfor Servicerammen 5.060 5.060 5.060 5.060 

Plejefamilier 4.992 4.992 4.992 4.992 

Netværksplejefamilier 69 69 69 69 

 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og net-

værksplejefamilier.  

Plejefamilier 
Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler.  

Der forventes 12 årsværk i plejefamilier i 2019. 

Socialtilsyn Øst er godkendelses- og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fortsat er 

kommunens ansvar. 

Netværksplejefamilier 
Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og for-

ældrenes øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefamilie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune og anvendes både ved fuldtidsanbringelse 

og ved aflastning. 

I 2018 er 3 børn placeret i netværkspleje, hvoraf det ene forventes at fortsætte i 2019. 

 

10. Administration 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Administration mv. - samlet sum 8.280 8.280 8.280 8.280 

Indenfor Servicerammen 8.280 8.280 8.280 8.280 

Administration 6.866 6.866 6.866 6.866 

Udgifter ifm. udøvelse af tilsyn 1.373 1.373 1.373 1.373 

Lægeerklæringer 41 41 41 41 

 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, samt tilsynsudgifter 

for børn anbragt uden for hjemmet og udgifter til lægeerklæringer. 
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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.  

Lægeerklæringer 
Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger 

til brug for sagsbehandlingen. 

Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter til børn- og 

ungeforanstaltninger 

Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i tvivlsspørgsmål.  

 

11. Den centrale refusionsordning  

- Særligt dyre enkeltsager 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Central refusionsordning - samlet sum -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 

Udenfor Servicerammen -1.870 -1.870 -1.870 -1.870 

Opholdssteder for børn og unge -740 -740 -740 -740 

Forebyggende foranstaltninger -350 -350 -350 -350 

Plejefamilier -200 -200 -200 -200 

Døgninstitutioner for børn og unge -480 -480 -480 -480 

Sikrede døgninstitutioner -100 -100 -100 -100 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusions-

ordning. Beløbsgrænserne for 2018 var følgende, og i efteråret 2018 kommer grænserne for 2019: 

 

0 pct. refusion 25 pct. refusion 50 pct. refusion 

Under 790.000 kr. årligt Fra 790.000 - 1.569.999 kr. årligt Fra 1.570.000 kr. årligt 

Under 65.833 kr. månedligt Fra 65.833 – 130.833 kr. månedligt Mere end 130.833 kr. månedligt 
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De faktiske og forventede antal Særligt dyre enkeltsager for årene 2016 – 2019 ser ud således ud: 

Antal enkeltsager 2016 2017 2018 2019 

(cpr.nr. – sager)  Faktisk Faktisk Forventet Forventet 

Central refusionsordning - sager i alt 38 31 24 24 

Opholdssteder for børn og unge 11 13 8 8 

Forebyggende foranstaltninger 10 10 11 11 

Plejefamilier 6 2 2 2 

Døgninstitutioner for børn og unge 8 4 3 3 

Sikrede døgninstitutioner 1 1 0 0 

Særlige dag- og klubtilbud 2 1 0 0 

 

 

12. Overførselsudgifter 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Sociale formål - samlet sum 3.849 3.849 3.849 3.849 

Overførselsudgifter 3.849 3.849 3.849 3.849 

Merudgifter ved forsørgelse af børn med 

nedsat funktionsevne 
1.045 1.045 1.045 1.045 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 2.669 2.669 2.669 2.669 

Hjemmetræning 53 53 53 53 

Udgifter til samværsret mv. 82 82 82 82 

 

Budgettet 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. 

På Merudgifter ved forsørgelse af børn og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er der 50% statsrefusion på de 

afholdte udgifter. 

Der forventes følgende antal sager i 2018 og 2019: 

 

  2018 2019 

Antal sager Antal 

Forventet 

gennem-

snitlig ud-

gift 

Antal 

Forventet 

gennem-

snitlig ud-

gift 

Sociale formål - samlet sum 161   168   

Merudgifter ved forsørgelse af børn med  

nedsat funktionsevne 
110 7.760 115 9.087 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 50 54.958 52  51.327 

Hjemmetræning 1 72.100 1  53.000 
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Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som familien 

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 

samt ferie.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste  
Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre, såfremt det er en nødvendig konse-

kvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og 

ATP-bidrag.  

Ved ansøgninger indgået efter d. 1. juli 2013 kan der maksimalt bevilges et beløb på 30.576 kr. om måneden 

for en fuldtidsansat. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ved deltidsansættelse. 

Hjemmetræning  
Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter an-

søgning få godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumen-

terbare træningsmetoder. 
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