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Politikområde 7:  

Beskæftigelse og social 

indsats 
 

Beskæftelse og social indsats spiller en afgørende rolle i 

arbejdet med at skabe læring og udvikling samt 

tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. 

 

På politikområdet arbejder vi med, at flere personer 

skal i beskæftigelse eller uddannelse samt fastholdes i 

dette i stedet for at være på offentlig forsøgelse. 

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 

kvalificerede arbejdskraft. 

 

Vi har desuden fokus på at støtte sårbare borgere med 

andre problemer end ledigheden. Det kan være 

særlige udfordringer, fx misbrugsproblemer, eller unge, 

der ikke kan gennemføre en uddannelse på 

almindelige vilkår. 

 

Indsatsen bygger på det udgangspunkt, at borgerne er 

ansvarlige og selv er i stand til at træffe vigtige 

beslutninger i eget liv. Vi tager udgangspunkt i de 

ressourcer, den enkelte borger har. Med afsæt i 

den konkrete situation og borgernes ressourcer 

arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den 

enkelte med henblik på at støtte borgerens udvikling. 

 
Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er: 

 Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) 

 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-

gere 

 På integrationsydelse  

 På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafkla-

ringsforløb eller revalidering 

 I fleksjob eller på ledighedsydelse. 
 

Herudover varetages: 

 Særlig indsats i forhold til unge, fx på den forbe-

redende grunduddannelse (FGU) og særligt til-

rettelagte ungdomsuddannelser (STU) 

 Misbrugsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 7 - samlet sum 258.430 

Indenfor Servicerammen 39.519 

Overførselsudgifter 218.912 

Job – og Socialcenter  239.687 

Borgerservice 15.677 

Teknik og miljø 1.747 

Øvrige afdelinger 1.320 
 

 

 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Alle, der arbejder med jobparate (sagsbehandlere, un-
dervisere og virksomhedskonsulener) er samlet på 
samme matrikel 

 Intensiveret fokus på virksomhedsrettet indsats til alle 
målgrupper – særligt de mest sårbare 

 Frivillige mentorer til unge uddannelsesparate 

 Udbud af danskuddannelse 
 

Kommende større initiativer på området 

 I forbindelse med etablering af ny forberedende 
grunduddannelse (FGU) og lovgivningsmæssig præci-
sering af kommunernes ansvar ift. unge arbejdes der 
med en endnu mere helhedsorienteret og sammen-
hængendende ungeindsats 

 Der arbejdes med, at lovpligtige samtaler kan afholdes 
via Skype (særlovgivning grundet ansøgning via kom-
munernes udvidede udfordringsret) 

 

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 an-
svar 

Vedtagne politikker og planer på området 

 Der udarbejdes årligt en beskæftigelsesplan for  
det kommende års indsats – godkendes politisk  
i december 

 Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling 
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1. Områdets mål 
 

Beskæftigelse og social indsats 

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

 Jf. beskæftigelsesplan 2019, som 

vedtages af Byrådet ultimo decem-

ber 2018. 

 Jf. beskæftigelsesplan 2019, som vedtages af 

Byrådet ultimo december 2018. 

 

 

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. Befolkningsudvikling 
Befolkningsprognose 2018, viser en kraftig stigning i aldersgruppen over 80 år, som ikke længere er på ar-

bejdsmarkedet. Efterlønsgruppen 60-65 år udviser ligeledes en markant stigning frem til 2022, mens hele 

gruppen i den erhvervsaktive alder 16-65 år og gruppen af unge 16-30 årige, der typisk skal ind på arbejds-

markedet kun stiger i mindre grad frem mod 2022. 

 

Antal borgere 2018 2019 2020 2021 2022 

16-65 år 13.669 14.231 14.477 14.739 14.914 

16-30 år 3.180 3.335 3.369 3.354 3.377 

60-65 år 1.465 1.455 1.482 1.548 1.623 

65-79 år 3.638 3.665 3.682 3.705 3.686 

80 år - 770 880 963 1.032 1.115 

Antal borgere i alt fra 16 år og op 18.077 18.776 19.122 19.476 19.715 

Kilde: Danmarks Statistik og Solrød Kommunes befolkningsprognose 

 

Ny politisk aftale: En gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen 
Regeringen har i august 2018 indgået politisk aftale om en gennemgribende forenkling af beskæftigelses-

indsatsen. Den økonomiske konsekvens for kommunerne heraf kendes endnu ikke, men aftalen vil blive im-

plementeret, træder i kraft fra 1. juli 2019, bortset fra elementerne: 

 

 Forenkling af opgørelsen af ordinært ansatte  

 Harmonisering af merbeskæftigelseskrav for offentlige og private arbejdsgivere, som forventes at 

træde i kraft 1. januar 2020.  
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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 de enkelte 

områder. Endvidere fremgår det, hvad der ligger indenfor servicerammen, samt overførselsudgifterne. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 7 - samlet sum 258.430 258.072 261.115 261.185 

Indenfor Servicerammen 39.519 39.254 39.709 39.779 

Overførselsudgifter 218.912 218.818 221.406 221.406 

Job- og Socialcenter 239.687 239.547 242.581 242.651 

Indenfor Servicerammen 36.356 36.470 36.916 36.986 

Overførselsudgifter 203.330 203.077 205.665 205.665 

Borgerservice 15.677 15.837 15.837 15.837 

Indenfor Servicerammen 466 466 466 466 

Overførselsudgifter 15.210 15.370 15.370 15.370 

Teknik og Miljø 1.747 1.369 1.377 1.377 

Indenfor Servicerammen 1.747 1.369 1.377 1.377 

Personaleafdeling 957 957 957 957 

Indenfor Servicerammen 949 949 949 949 

Overførselsudgifter  8 8 8 8 

Visitation og Koordination 311 311 311 311 

Overførselsudgifter 311 311 311 311 

Læring og Udvikling 53 53 53 53 

Overførselsudgifter 53 53 53 53 

 

4. Job- og Socialcenter 

4.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (indsatser) 
På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger konteres udgifterne til indsatsen for modtagere af kontant- 

og uddannelseshjælp, revalidering, ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, forsikrede ledige, sy-

gedagpenge, voksenlærlinge, seniorjob til personer over 55 år og vejledning- og opkvalificering af unge 15-

17 årige. 

Indsatserne vedrører bl.a.: 

 Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddan-

nelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

 Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejledningsforløb, 

samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats 

 Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede 

uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud hvor der er 

mangel på arbejdskraft mv. 
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 Aktivitets og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik 

og aktive tilbud. 

 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borge 

i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv. 

 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til 

at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 

 

Regeringen og støttepartier har gennemført aftalen om Erhvervspakke og iværksætteri. Udgifterne hertil bliver 

fra 2019 finansieret at fjernelse af statsrefusionen på kommunernes driftsudgifter til køb af vejledning, opkva-

lificering og mentorer. Solrød Kommune mister derved 3,2 mio. kr. i statsrefusion i 2019. 

 

Solrød Kommune er i årene 2018 og 2019 koordinator og tovholder for hele Region Sjælland på et statsligt 

finansieret projekt ”Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og øerne”. Da projektet er 100 % statsligt finansieret 

og dermed udgiftsneutralt for Solrød Kommune, fremgår projektet ikke som en udgift i nedenstående aktivi-

tets tabel. 

 

Aktiviteter i 1.000 kr. Målgrupper Budget 2019 

Driftsudgifter – samlet sum (1) 
  

35.524 

Aktivitetsgodtgørelse  I alt 78 

  Kontant- og uddannelseshjælp 0 

  Ressourceforløb 78 

Befordring  I alt 129 

  Kontant- og uddannelseshjælp 0 

  Ledighedsydelse 15 

  Ressourceforløb 54 

  Revalidering 60 

Løntilskud  I alt 2.871 

  Forsikrede ledige 1.933 

  Kontant- og uddannelseshjælp 648 

  Revalidering 290 

Mentor  I alt 8.435 

  Jobafklaringsforløb 682 

  Kontant- og uddannelseshjælp 4.179 

  Ressourceforløb 2.121 

  Sygedagpengemodtagere 1.453 

Personlig assistance og hjælpemidler   I alt 2.228 

  Forsikrede ledige 2.025 

  Kontant- og uddannelseshjælp 56 

  Ressourceforløb 50 

  Revalidering 97 

Seniorjob  I alt 4.377 

  Seniorjob 4.377 
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Uddannelse  I alt 5.891 

  Forsikrede ledige 832 

  Jobafklaringsforløb 461 

  Kontant- og uddannelseshjælp 1.858 

  Ledighedsydelse 304 

  Ressourceforløb 1.123 

  Revalidering 633 

  Sygedagpengemodtagere 680 

Vejledning  og Opkvalificering  I alt 10.336 

  Flere Målgrupper -11 

  Forsikrede ledige 1.370 

  Jobafklaringsforløb 511 

  Kontant- og uddannelseshjælp 3.300 

  Ledighedsydelse 518 

  Ressourceforløb 1.121 

  Revalidering 1.099 

  Sygedagpengemodtagere 1.413 

  Unge 1.015 

Løntilskud, ansat i Solrød kommune  I alt 623 

  Forsikrede ledige 623 

Uddannelsesaftaler   558 

  Beskæftigede med uddannelsesaftale 426 

  

Kontant- og uddannelseshjælp, samt 

Forsikrede 
132 

Statsrefusion - samlet sum (2)  I alt -9.152 

- heraf Statsrefusion Drift  I alt -6.341 

  

Kontant- og uddannelseshjælp, samt 

Forsikrede 
-510 

  Ressourceforløb -3.021 

  Revalidering -78 

  Seniorjob -1.874 

  Sygedagpenge, Fleksjob og revalidering -350 

  Unge -508 

- heraf Statsrefusion Løntilskud  I alt -2.262 

  Forsikrede ledige -1.801 

  Kontant- og uddannelseshjælp -391 

  Revalidering -70 

- heraf Statsrefusion Uddannelsesaftaler I alt -550 

  

Kontant- og uddannelseshjælp, Forsik-

rede og Beskæftigede med uddannel-

sesaftaler 

-550 

Samlet budget til arbejdsmarkedsforanstaltninger  

(indsatser) (= 1+2)   
26.372 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Heraf udgør udgifter til den koordinerede ungeindsats for 15-18 årige følgende: 

Aktiviteter for unge 15-18 årige i 1.000 kr. Budget 2019 

Driftsudgifter – samlet sum 1.624 

Køb af vejlednings- og opkvalificerings forløb til unge 1.624 

 

4.2 Forsørgelsesudgifter (Ydelser) 
På området afholdes udgifterne til forsørgelse for Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, Førtidspen-

sioner tilkendt før 1. juli 2014, Sygedagpenge, Kontant- og uddannelseshjælp, Dagpenge til forsikrede ledige, 

Revalidering, Løntilskud til personer i fleksjob, Ressource- og jobafklaringsforløb og Ledighedsydelse.  

 

I forhold til forsørgelsesudgifter betaler kommunerne enten en medfinansieringsudgift eller modtager stats-

refusion afhængigt af hvor længe borgeren har været offentligt forsørget, som vist i tabel nedenfor. 

 

Samlet varighed på offentlig forsørgelse Refusionssats (medfinansieringssats) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27-52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Forsørgelsesudgifter i 1.000 kr. Målgrupper 
Budget 

2019 

Forsørgelsesudgifter – samlet sum (1) 
  

208.303 

Flex-løntilskud  I alt 30.247 

  Fleksjob 30.247 

Medfinansiering af Særlig støtte  I alt 893 

  Kontant- og uddannelseshjælp 893 

Medfinansiering af Ydelser  I alt 76.209 

  Forsikrede ledige 28.446 

  Førtidspensionister 47.763 

Sociale ydelser  I alt 100.954 

  Jobafklaringsforløb 9.778 

  Kontant- og uddannelseshjælp 21.373 

  Ledighedsydelse 7.645 

  Ressourceforløb 10.095 

  Revalidering 4.310 

  Sygedagpengemodtagere 47.753 

Statsrefusion af Ydelser (2)  I alt -44.274 

  Jobafklaringsforløb -1.929 

  Kontant- og uddannelseshjælp -5.569 

  Ledighedsydelse -1.639 

  Ressourceforløb -1.994 

  Revalidering -873 

  Sygedagpengemodtagere -17.852 

  Fleksjob -14.418 

Samlet budget til forsørgelsesudgifter (Ydelser) (=1+2) 
  

164.029 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

4.3 Fællesudgifter og administration 
Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration, samt jobcenter virksomhed, herunder 

udgifter til lægeerklæringer mv. Udgifterne konteres på Sekretariat og forvaltninger, Jobcentre og Voksen-, 

ældre og handicapområdet. 

 

Fællesudgifter og administration i 1.000 kr. Budget 2019 

Fællesudgifter og administration – samlet sum 26.088 

Jobcenter drift 10.435 

Myndighedsudøvelse 10.144 

Puljer og Projekter 1.380 

Rehabiliteringsteam 600 

Øvrig administration 3.530 
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4.4 Integrationsudgifter 
Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesam-

menførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller danskuddan-

nelsesloven. Der er indregnet en kvote på 12 nye flygtninge for 2019. 

Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik 

løntilskud mv. og danskuddannelse. 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når 

integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 

beskæftigelse. I årene 2016 og 2017 var grundtilskuddet fra staten ekstraordinært forøget med 50 %, på grund 

af den store flygtningetilstrømning i 2015. Denne ordning med forøgelse af grundtilskuddet er ikke blevet 

forlænget, så ordningen bortfalder fra 2018. 

Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp, samt til enkeltstående udgifter til eksem-

pelvis etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifterne er omfattet af 

refusionsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på 

offentlig forsørgelse. 

 

Integrationsudgifter i 1.000 kr. Budget 2019 

Driftsudgifter – samlet sum (1) 11.559 

Danskuddannelse 4.047 

Familiekonsulent 561 

Grundtilskud -1.431 

Lejetab vedr. boligplacering 7 

Løntilskud 1.104 

Mentor 1.016 

Midlertidig indkvartering 59 

Resultattilskud -2.113 

Særlig støtte 256 

Tolkeudgifter 417 

Vejledning og Opkvalificering i integrationsprogram 1.355 

Integrationsydelse 6.280 

Statsrefusion – samlet sum (2) -4.684 

Statsrefusion Drift -2.794 

Statsrefusion Ydelse -1.343 

Statsrefusion Familiekonsulent -547 

Samlet budget til Integrationsudgifter (=1+2) 6.875 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

4.5 Misbrugsbehandling 
På området afholdes udgifterne til Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling  

Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er dette sjældent den eneste problematik, 

som står til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har ud over 

misbruget problemer med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, kriminalitet mv. 

Effekten af misbrugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og ophør af stof- 

eller alkoholindtaget. 
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Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af borge-

rens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for at 

genindtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæftigel-

sesindsatsen for borgere der vurderes at være i målgruppen.  

 

Misbrugsbehandling i 1.000 kr. Budget 2019 

Misbrugsbehandling – samlet sum 5.297 

Alkoholmisbrug – samlet sum 2.279 

Alkoholmisbrug - dagbehandling 1.982 

Alkoholmisbrug - døgnbehandling 297 

Stofmisbrug – samlet sum 3.018 

Stofmisbrug - dagbehandling 2.386 

Stofmisbrug - døgnbehandling 632 

4.6 Ungdomsuddannelser 
På området for ungdomsuddannelser afholdes udgifterne til Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produk-

tionsskoler, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget efter lov 564), Beskæftigelses-

ordninger (STU bevilliget efter LAB) og Erhvervsgrunduddannelse 

Medio 2019 vil EGU, produktionsskolerne og VUC til unge under 25 år (under uddannelse i afsnit 5.1) blive lagt 

sammen til en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Der vil først ske budgetmæssig sammenlægning 

mm., i løbet af 2019. 

 

Ungdomsuddannelser i 1.000 kr. Budget 2019 

Ungdomsuddannelser – samlet sum 10.361 

Driftsudgifter – samlet sum 10.447 

EGU - drift 689 

EGU - skoleydelse 78 

Produktionsskoler 1.880 

STU driftsudgifter 7.528 

UUV driftsudgifter 272 

Statsrefusion – samlet sum -86 

Statsrefusion EGU - drift -38 

Statsrefusion Skoleydelse -48 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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4.7 Øvrige områder 

 

Øvrige områder i 1.000 kr. Budget 2019 

Øvrige områder – samlet sum 674 

Driftsudgifter – samlet sum 1.231 

Enkeltudgifter 1.128 

Lejetab vedr. boligplacering 53 

Tilskud til Dansk Folkehjælp 50 

Statsrefusion Enkeltudgifter -557 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

5. Borgerservice 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Borgerservice – samlet sum 15.676 15.837 15.837 15.837 

Serviceudgifter indenfor rammen 466 466 466 466 

Øvrige sociale formål 466 466 466 466 

Overførselsudgifter 15.210 15.370 15.370 15.370 

Personlige tillæg 1.514 1.514 1.514 1.514 

Boligydelse 7.630 7.781 7.781 7.781 

Boligsikring 6.066 6.075 6.075 6.075 

 

5.1 Øvrige sociale formål 
Budgettet uden for servicerammen vedrører udgifter til tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat. 

5.2 Personlige tillæg 
Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003. 

Personligt tillæg kan opdeles i 3 kategorier: 

Helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil den offentlige 

sygesikring giver tilskud. 

Udvidet helbredstillæg udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter hvortil den 

offentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. 

Er der tale om større tandbehandling, vil behandlingsoverslag sendes til kommunens tandlægekonsulent til 

vurdering af den nødvendigste, forsvarligste og billigste løsning. 

Kommunen har indgået prisaftaler med tandtekniker og optiker og tilskud vurderes i forhold til disse prisaf-

taler. 

Størrelse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til 

helbredstillæg. 



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 7. BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS 
 

 

137 

 

Personligt tillæg kan i princippet udbetales til alt. Denne ydelse vurderes efter en konkret og individuel vur-

dering i forhold til nødvendigheden og pensionistens økonomiske situation. Der skal fremlægges oversigt 

over pensionisten budget. 

5.3 Boligydelse 
Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 i lejebolig, andelsbolig og 

ejerbolig. 

Boligydelse til andelsbolig og ejerbolig ydes som lån. 

Der ydes kun boligydelse til selve boligudgiften – altså ikke til forbrug som f.eks. varme og antennebidrag. For 

andelsbolig medtages dog fællesudgifter. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens udgifter 

efter fradrag af 75 % statsrefusion. 

5.4 Boligsikring 
Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens udgifter 

efter fradrag af 50 % statsrefusion.  

 

6. Teknik og Miljø 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr.  DKK DKK DKK DKK 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.747 1.369 1.377 1.377 

Serviceudgifter indenfor rammen 1.747 1.369 1.377 1.377 

Flygtningeboliger 1.747 1.369 1.377 1.377 

 

Flygtningeboliger 
Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge de anvises af udlændinge 

styrelsen. I det omfang dette ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig 

indkvartering er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor denne ikke svarer til de kommunale drifts- og ejen-

domsudgifter forbundet med boligerne. 
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7. Øvrige enheder 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

 i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige enheder – samlet sum 1.320 1.320 1.320 1.320 

Serviceudgifter indenfor rammen 949 949 949 949 

Personaleafdelingen 949 949 949 949 

Overførselsudgifter 371 371 371 371 

Læring og Udvikling 53 53 53 53 

Visitation- og Koordinationsenheden 311 311 311 311 

Personaleafdelingen 8 8 8 8 

 
På budgettet inden for servicerammen har personaleafdelingen budget til lønudgifter til/A-ledere og arbejds-

skadeforsikringer. 

 

På budgettet for overførselsudgifter har Læring og Udvikling budget til tolkeudgifter, Visitations- og Koordi-

nationsenheden har budget til merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne §100, og Personaleafdelingen 

har budget til arbejdsskadeforsikringer. 

 



SPAR 7

HJERTER 9

HYLDEVEJ

LINDEVEJ

EGEPARKEN

JOB- OG
SOCIALCENTER

STØTTECENTER
NETVÆRKSHUSET

Politikområde 8:

Det specialiserede 
voksenområde
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Politikområde 8: 

Det specialiserede  

voksenområde 
 

Det specialiserede voksenområde handler om at 

hjælpe voksne handicappede og sindslidende til et liv 

med højst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. 

Politikområdet er vigtigt i forhold til at skabe læring og 

udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed i alle 

aldre.  

 

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte 

borger har. Med afsæt i de rammer, lovgivningen giver, 

samt den konkrete situation og borgernes ressourcer 

arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den 

enkelte med henblik på at støtte borgernes udvikling. 

 

Konkret arbejder vi med sikring af dag- og døgntilbud 

via følgende indsatser:  

 Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud på 

Tjørnholmvej 

 Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i 

eget hjem fra kommunens tilbud  

 Støtte i eget hjem fra andre leverandører 

 Botilbud hos private og i andre kommuner  

 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og sam-

værstilbud i dagtimerne 

 Øvrige: 

• Krisecentre og forsorgshjem 

• Ledsagerordninger 

• Kompenserende specialundervisning 

• Specialtandplejen  
 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 8 - samlet sum 82.155 

Indenfor Servicerammen 85.055 

Udenfor Servicerammen -2.900 

Job- og Socialcenter (JOBS) 82.129 

Øvrige afdelinger 26 

 

Vedtagne politikker og planer på området 

 Rammeaftale 2017 (2 årig) 

 Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune 
 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Støttecenteret Fasanvej er flyttet til Tjørnholmvej me-
dio 2018 

 Der etableres nye boligmuligheder for borgere med 
særlige behov 

 Minimum 18 borgere afslutter eksterne botilbud i løbet 
af 2018/2019 og tilbydes bolig i Solrød 

 Der arbejdes med etablering af og delvis omlægning 
til støtte via Skype 

 

Kommende større initiativer på området 

 I forbindelse med etablering af ny forberedende 

grunduddannelse (FGU) og lovgivningsmæssig præci-

sering af kommunernes ansvar ift. unge arbejdes der 

med en endnu mere helhedsorienteret og sammen-

hængendende ungeindsats. 
 

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 an-
svar 
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1. Områdets mål 
 

Det specialiserede voksenområde 

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

 Flere Solrød-borgere med sær-

lige behov opnår tilstrækkelige 

forudsætninger for at bo i egen 

bolig i Solrød Kommune. 

 Minimum 18 borgere afslutter eksterne botilbud i lø-

bet af 2018/2019. 

 Der etableres nye boligmuligheder for borgere med 

særlige behov: 

- Etablering af nyt opgangsfællesskab med 5 værelser 

- Der indgås aftale med boligselskaberne om at skabe 

mulighed   for udslusningsboliger og kollektive boliger. 

 

 Den faglige indsats for borgere med særlige behov 

styrkes via: 

- Kompetenceudvikling af udegående medarbejdere 

- Udvikling og etablering af gruppeforløb 

- Etablering af café for borgere med sindslidelse 

 

 

Fælles mål for politikområde 5, 6, 7 og 8 

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

 Endnu flere unge i Solrød 

Kommune påbegynder en ud-

dannelse eller kommer i be-

skæftigelse. 

 Etablering af en helhedsorienteret og sammenhæng-

endende ungeindsats, som sikrer, at 90 % af en år-

gang inden 2030 får en ungdomsuddannelse, når de 

fylder 25 år (nationalt mål). 

 De øvrige 10 % skal være godt på vej til at få en ud-

dannelse senere eller have fast tilknytning til arbejds-

markedet. 

 

 Familier, som er særligt ud-

satte, oplever en sammen-

hængende og tværgående 

indsats i Solrød Kommune. 

 Der skal udvikles metoder, der understøtter en bedre 

tværgående og koordineret indsats for de udsatte i 

Solrød Kommune. 

 Borgerne oplever sammen-

hængende og koordineret for-

løb mellem sygehuse, praktise-

rende læger og Solrød Kom-

mune. 

 

 Der skal sikres et grundigt kendskab til og implemen-

tering af ny Sundhedsaftale i Solrød Kommune. 
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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 

08-05 
Etablering af opgangsfællesskab til udviklingshæmmede – 

Majsmarken 
0 0 0 0 

 Nye budgetinitiativer i alt 0 0 0 0 

08-05 Etablering af opgangsfællesskab til udviklingshæmmede – Majsmarken 
I forbindelse med projektet med hjemtagelse af borgere, besluttet under budget 2018, har Administrationen 

afdækket et behov for etablering af et opgangsfælleskab for udviklingshæmmede unge, der har afsluttet 

deres STU og tilhørende botilbud, eller har behov for at flytte hjemmefra. Fælles for begge målgrupper er, at 

de ikke er helt klar til at flytte i egen bolig – herunder kommunes eget tilbud Spar 7, da behovet for støtte er 

større, end hvad der er normeret. Administrationen peger på den tidligere flygtningebolig på Majsmarken 

med 5 værelser og fællesarealer som en mulighed. 

Forslaget er, at 2019 er et start år, hvor der kun estimeres med et hjemtag på 4 borgere samt en mindre 

engangsinvestering. Der er tale om en mindre udgift på 75.000 kr., der svarer til behovet for engangsinveste-

ring ifm. etablering af tilbuddet. Fra 2020 er der estimeret en besparelse på 300.000 kr. pr. år ved etablering 

af dette tilbud. Denne besparelse er ikke indregnet i budgettet i 2020-2022, grundet øvrige usikkerheder i 

forhold til det samlede projekt med hjemtagelse af borgere bl.a. som følge af forsinkelse af almene boliger 

og ændring i, hvilke borgere, der rent faktisk bliver hjemtaget. 

 

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, hvad der ligger indenfor og udenfor servicerammen. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Politikområde 8 - samlet sum 82.155 81.422 80.833 80.833 

Indenfor Servicerammen 85.055 84.322 83.733 83.733 

Udenfor Servicerammen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 

Job- og Socialcenter (JOBS) 82.129 81.396 80.807 80.807 

Indenfor Servicerammen 85.029 84.296 83.707 83.707 

Udenfor Servicerammen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 

Øvrige afdelinger 26 26 26 26 

Indenfor Servicerammen 26 26 26 26 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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EGNE TILBUD 
 

4. Handicap og Socialpsykiatri 
Området vedrører de aktiviteter der er organiseret under Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. 

Handicap og Socialpsykiatrien udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og andre udsatte 

grupper i henhold til servicelovens §§ 85 og 99. 

 Herunder Støtte og aktiviteter i Støttecenteret. Støttecenteret er fra sommeren 2018 flyttet til Tjørn-

holmvej, og fremadrettet hedder tilbuddet Netværkshuset. Tidligere lå det på Fasanvej. 

 Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med forskellige støttebe-

hov i eget hjem og i de opgangsfællesskaber der er etableret i boligforeninger mv. i kommunen. 

 Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller misbrugsproblemer og hjemløse. 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 15 årsværk og en leder efter service-

loven.  

Områdets budgetposter er inddelt som i tabel nedenfor. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Personlig støtte og pasning af personer med  

handicap mv. - samlet sum 
11.562 10.829 10.241 10.241 

Indenfor Servicerammen 11.562 10.829 10.241 10.241 

Udviklingshæmmede     

Borgere i eget hjem 

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
1.331 1.331 1.331 1.331 

Hjerter 9 1.331 1.331 1.331 1.331 

Spar 7 1.193 1.193 1.193 1.193 

Majsmarken 1.686 1.730 1.730 1.730 

Sindslidende og socialt udsatte     

Borgere i eget hjem  

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
3.111 2.334 1.746 1.746 

Lindevej 918 918 918 918 

Hyldevej 92 92 92 92 

Støttekontaktkorps (inkl. Egeparken) 1.703 1.703 1.703 1.703 

Begge områder     

Støttecenter Netværkshuset 177 177 177 177 

Arbejdsskadeforsikring 21 21 21 21 

Hjemmevejlederkorps 
Hjemmevejlederkorpset yder støtte til borgere i eget hjem, der på grund af nedsat kognitive og særlige sociale 

problemer, har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning og hjælp til udvikling af færdigheder. Mål-

gruppen vil som oftest have behov for varig støtte med henblik på vedligehold af evner.  

Der er indlagt nedenstående udvidelse af budget ind til at kunne varetage støtten til de borgere, der tilbydes 

bolig i Solrød i 2018 og 2019 under initiativet ”Hjemtagelse af borgere § 85 og § 107 fra Budget 2018-2021. Når 

de mange nye almennyttige boliger er færdige ultimo 2018 og start 2019, har borgere i Solrød Kommunes 



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 8. DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 
 

 

144 

 

egne opgangsfællesskaber samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud mulighed for at flytte i egen bolig. 

Eller hvad angår borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, er der også en mulighed for at flytte til opgangsfæl-

lesskaber i Solrød Kommune. Der er altså tale om en bolig og tilbudsrokade til mindre indgribende (og dermed 

billigere) støtteforanstaltninger.  

Flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig forudsætter:  

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte de flere borgere 

 Kompetenceudvikling af eksisterende personale 

 Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype  

Hjerter 9 
Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede 

borgere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig dagliglig 

livsførelse. Der er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette opgangsfællesskab. 

Opgangsfællesskabet er etableret i 9 2-værelses lejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til 2,9 normering. 

Spar 7 
Den 15. maj 2013 åbnede og flyttede de første borgere ind i opgangsfællesskabet ”Spar 7”, i Trylleskoven. 

Beboerne i opgangsfællesskabet er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte 

til almindelig daglig livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte.  

Boligerne er oprettet i 8 almene boliger. En af de 8 boliger i Trylleskoven bruges til fælles pædagogiske akti-

viteter for beboerne. Huslejen for denne bolig er delt ud på de 7 beboere. 

Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til 2,6 normering. 

Flowet i borgerne er begrænset. 

Lindevej 15 
Byrådet besluttede i maj 2014, at der skulle etableres et opgangsfællesskab til socialt og psykisk sårbåre unge 

mellem 18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup. Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til at 

takle nogle udfordringer inden de, på egen hånd, kan fastholde et job, gennemføre en uddannelse, og bo 

alene i egen bolig. 

Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer i målgruppen i kommunen. Etableringen af 

boligerne på Lindevej, har medført færre udgifter til køb af tilbud hos andre aktører/kommuner, men giver 

også de unge et godt lokalt tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at 

komme i uddannelse eller ordinær beskæftigelse på sigt. 

Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, der 

beskrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. Støttebehovet på Lindevej svarer til 2 

årsnormering. 

Der er et stort flow i antallet af unge der i en periode modtage støtte og træning på Lindevej. 

 
 

 

 

I mio. kr. 2018 2019 2019 2020 

Merudgifter til eget team 0,38 3,24 2,49 1,91 
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Hyldevej 
Gennem længere tid har behovet for et mindre indgribende tilbud til unge borgere, som kommunen skal 

støtte hen imod uddannelse eller beskæftigelse, været stigende. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget god-

kendte derfor oprettelsen af et nyt opgangsfællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej d. 18. 

april 2017. De unge skal støttes i at gennemføre deres uddannelse eller fastholdes i beskæftigelse.  

Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er i gang med en uddannelse eller har 

en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til 4 unge af gangen. 

Der er et stort flow i antallet af unge der i en periode modtage støtte og træning på Lindevej. 

Egeparken  
Målgruppen for opgangsfællesskabet på Egeparken er socialt- og psykisk sårbare unge mellem 18 og 40 år, 

som ud over behovet for en stabil boligsituation, behøver støtte i form, det kan bidrage til en fastholdelse af 

den unge i uddannelse eller i arbejde, samt hjælpe den unge til at finde- og fastholde fritidsarbejde. Langt 

størstedelen er finansieret via mentor, men mentorer samdriftes med øvrige egne tilbud.  

Egeparken er et fleksibelt tilbud med variabel målgruppe. Dermed menes at målgruppe- og visitationskriterier 

kan ændres efter behov. 

Støttekontaktkorps 
Budgettet dækker udgifter til borgere nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov 

for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Målgruppen for indsatser 

under § 85 vil som oftest have behov for varig støtte. Vurderes behovet for støtte at være midlertidigt, med 

sandsynlighed for progression, vil mentorstøtte være en mere passende indsats såfremt borgeren ikke er 

førtidspensionist. 

Støttecenter Netværkshuset 
Det nye støttecenter på Tjørnholmvej fungerer som base for medarbejderne i Center for handicap og social-

psykiatrien. Herudover er det værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i 

Solrød Kommune. 

I tabellen nedenfor ses flowet i antallet af borgere i de ovennævnte tilbud. 

 

Antal borgere i tilbud 2013 2014 2015 2016 2017 

Udviklingshæmmede      

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 30 27 27 27 27 

Hjerter 9 9 9 9 9 9 

Spar 7 7 7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte      

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 62 52 48 50 50 

Lindevej 0 4 5 7 7 

Egeparken     3 

Hyldevej     4 
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EKSTERNE TILBUD 
 

5. Støtte i eget hjem og i botilbudslignede tilbud fra an-

dre leverandører 
Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt – og altså ikke udføres af 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, men hvor borge-

ren har en selvstændig lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kom-

munen, men hvor Solrød Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelse. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Socialpædagogisk bistand (§ 85), udenfor  

kommunen - samlet sum 
9.184 9.184 9.184 9.184 

Indenfor Servicerammen 9.184 9.184 9.184 9.184 

Nedsat funktionsevne - private boformer 3.232 3.232 3.232 3.232 

Nedsat funktionsevne - offentlige tilbud 1.041 1.041 1.041 1.041 

Sindslidende - private boformer 1.953 1.953 1.953 1.953 

Sindslidende - offentlige tilbud 1.997 1.997 1.997 1.997 

Sociale problemer - private boformer 1.953 1.953 1.953 1.953 

Sociale problemer - offentlige tilbud 1.041 1.041 1.041 1.041 

Forventet besparelse ved hjemtagelse -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forvent-

ning om afgang, og dækker udgifter til 28 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 328 t.kr. 

 

§ 85 - Antal sager 2016 2017 2018 2019 

Primo 32 35 29 26 

Tilgang 10 3 3 3 

Afgang 7 9 6 6 

Ultimo 35 29 26 23 

 

6. Botilbud hos private leverandører og i andre kommu-

ner  
Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens 

§ 107 og gives typisk i forbindelse med et afklarende, et aflastnings eller et afprøvende forløb. Ofte er Flere 

borgere er også bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, eller andet forløb hvor der forventes en 

udvikling i retning mod egen bolig eller et andet tilbud.  

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 108 og gives typisk til borgere med en permanent 

funktionsnedsættelse der har behov for omfattende hjælp. 
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6.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) - samlet sum 22.663 22.663 22.663 22.663 

Indenfor Servicerammen 22.663 22.663 22.663 22.663 

Handicappede - offentlige institutioner 6.440 6.440 6.440 6.440 

Handicappede - private institutioner 4.062 4.062 4.062 4.062 

Sociale problemer - offentlige institutioner 1.168 1.168 1.168 1.168 

Sociale problemer - private institutioner 3.008 3.008 3.008 3.008 

Sindslidende - offentlige institutioner 1.627 1.627 1.627 1.627 

Sindslidende - private institutioner 7.066 7.066 7.066 7.066 

Arbejdsskadeforsikring 5 5 5 5 

Beboernes betaling - private institutioner -712 -712 -712 -712 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forvent-

ning om afgang, og dækker udgifter til 34 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. helårsperson på 670 

t.kr. 

 

§107 - Antal sager 2016 2017 2018 2019 

Primo 40 38 39 36 

Tilgang 5 6 5 3 

Afgang 7 5 8 7 

Ultimo 38 39 36 32 

 

6.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) –  

samlet sum 
26.078 26.078 26.078 26.078 

Indenfor Servicerammen 26.078 26.078 26.078 26.078 

Nedsat funktionsevne 14.297 14.297 14.297 14.297 

Særlige sociale problemer 8.335 8.335 8.335 8.335 

Sindslidende 3.446 3.446 3.446 3.446 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forvent-

ning om afgang, og dækker udgifter til 34 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 764 t.kr. 
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§108 - Antal sager 2016 2017 2018 2019 

Primo 33 34 34  33 

Tilgang 1 2 1  1 

Afgang 0 2 2  1 

Ultimo 34 34 33 33 

 

7. Herberger, forsorgshjem og krisecentre 
Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberger, forsorgshjem m.v.) 

og kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommu-

nens medvirken. Området er derfor også delvist finansieret af statsrefusion på 50 %. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer - samlet sum 
93 93 93 93 

Indenfor Servicerammen 93 93 93 93 

Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem mv.) 82 82 82 82 

Kvindekrisecentre (§ 109) 94 94 94 94 

Statsrefusion (50 %) -84 -84 -84 -84 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

7.1 Herberg, Forsorgshjem, mv. 
Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal 

betale. Budgettet er fastsat til 1-2 borgere indskriver sig på forsorgshjem. 

7.2 Kvindekrisecentre 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, 

trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af 

børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Der forventes, at 1-3 borgere årligt indskriver sig på 

kvindekrisecentre. 

 

8. Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & samværstil-

bud 
Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud til personer under 65 år, 

som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan 

opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har behov for et værdigt dagtilbud der fast-

holder eller forbedre borgerens livsvilkår. 
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8.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) – samlet sum 2.440 2.440 2.440 2.440 

Indenfor Servicerammen 2.440 2.440 2.440 2.440 

Til andre kommuner 1.715 1.715 1.715 1.715 

Private leverandører/firmaer 725 725 725 725 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forvent-

ning om afgang, og dækker udgifter til 22 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. helårsperson på 110 

t.kr. 

§103 - Antal sager 2016 2017 2018 2019 

Primo 18 22 19 21 

Tilgang 4 2 3 2 

Afgang 0 5 1 2 

Ultimo 22 19 21 21 

 

8.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) –  

samlet sum 
10.096 10.096 10.096 10.096 

Indenfor Servicerammen 10.096 10.096 10.096 10.096 

Til andre kommuner 8.607 8.607 8.607 8.607 

Fra andre kommuner -54 -54 -54 -54 

Private leverandører/firmaer 615 615 615 615 

Til regioner 928 928 928 928 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager tillagt forventning om tilgang og fratrukket forvent-

ning om afgang, og dækker udgifter til 44 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. helårsperson på 211 

t.kr. 

 

§104 - Antal sager 2016 2017 2018 2019 

Primo 41 42 42 43 

Tilgang 4 2 4 3 

Afgang 3 2 3 2 

Ultimo 42 42 43 44 
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9. Øvrige områder 
Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning og specialtandpleje. 

9.1 Kompenserende specialundervisning til voksne 
Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk 

handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter 

til den specialpædagogiske bistand. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Specialpædagogisk bistand - samlet sum 2.895 2.895 2.895 2.895 

Indenfor Servicerammen 2.895 2.895 2.895 2.895 

Abonnementsbetaling for ydelser ved 

Center for Specialundervisning, Roskilde 
2.316 2.316 2.316 2.316 

Køb af pladser udenfor kommunen 86 86 86 86 

Objektiv finansiering 493 493 493 493 

Abonnementsbetaling 
Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde, som 

leverer kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- 

og kommunikationstekniske hjælpemidler. 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og Greve, Køge, Lejre, Stevns og Solrød 

Kommune, hvor udgifterne til drift af centret fordeles efter indbyggertal. Solrød Kommunes andel udgør ca. 

8 %. 

Køb af pladser 
Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. 

Objektiv finansiering af institutioner 
Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende institutioner. Udgifterne 

fordeles efter objektiv finansiering til landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med 

synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 487 t.kr. i 2018. 

Budgettet til køb af pladser er på 587 t.kr. i 2018, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 helårspersoner. 

9.2 Specialtandpleje 
Budgettet omfatter udgifter til regional specialtandpleje til ca. 3 personer med nedsat psykisk eller fysik funk-

tionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 14 t.kr. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Specialiseret tandpleje - samlet sum 43 43 43 43 

Indenfor Servicerammen 43 43 43 43 
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10. DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING  

– SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER 

 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Central refusionsordning - samlet sum -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 

Udenfor Servicerammen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) -900 -900 -900 -900 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

Forebyggende indsats  -300 -300 -300 -300 

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 1.050.000 kr. årligt Fra 1.050.000 - 1.969.999 kr. årligt Fra 1.970.000 kr. årligt 

Under 87.500 kr. månedligt Fra 87.500 – 164.167 kr. månedligt Mere end 164.167 kr. månedligt 

 

De faktiske og forventede antal Særligt dyre enkeltsager for årene 2016 – 2019 ser ud således ud: 

Antal enkeltsager 2016 2017 2018 2019 

  Faktisk Faktisk Forventet Forventet 

Central refusionsordning - sager i alt 30 29 27 27 

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 14 15 13 13 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 12 8 8 8 

Forebyggende indsats 4 6 6 6 
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Politikområde 9:  

Sundhed og Ældre 
 

Sundhed og Ældre er et centralt politikområde i for-

hold til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle 

aldre og læring og udvikling hele livet. Der er fokus på 

at støtte borgerne, når de har brug for hjælp, og at 

sørge for at give de bedste rammer og tilbud til bor-

gere i alle aldersgrupper.  

 

Borgerne støttes i at leve et aktivt liv, hvor de tager an-

svar for egen trivsel og sundhed. Som kommune har vi 

fokus på, hvordan vi bedst støtter den enkelte borger, 

så vi sammen kan finde en fleksibel løsning, der passer 

den enkelte. På den måde har borgeren mulighed for 

at bruge sine ressourcer og tage ansvar.   

 

Mere konkret omfatter politikområdet tilbud til borgere 

med midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psy-

kisk funktionsniveau, og kommunens indsats kan fx 

dreje sig om hjemmepleje, sygepleje, genotræning og 

hjælpemidler.  

 

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og 

forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse 

med at fremme sunde borgere i alle aldre via en fore-

byggende og sundhedsfremmende indsats inden for 

rammerne af kommunens sundhedspolitik.  

 

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og 

Frivilligcenter, hvor der ud over et daghjem arbejdes 

med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i 

forhold til frivillige, sociale områder.  

 

Ud over de kommunale institutioner på området sam-

arbejder vi med en privat leverandør, nemlig Aleris 

Omsorg, der driver en del af Plejecenter Christians 

Have og leverer hjemmepleje i de private hjem. 

 

Inden for Sundhed og Ældre findes endvidere admini-

stration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabili-

teringspladser, daghjemspladser og pladser i demens-

daghjemmet Oasen. 

 

 
 

 
 

 

Vedtagne politikker på området 

 Sundhedspolitik 

 Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftale 2015-2018 

 Værdighedspolitikken 

 Sundhedsområdet i KKR Sjælland 
 

Større initiativer, som er sket inden for de senere år 

 Indførelse af akutteam i den kommunale sygepleje (i 

tæt samarbejde med de praktiserende læger) 
 

Kommende større initiativer på området 

 Ny sundhedspolitik 

 Udvidelse med nye plejeboliger og rehabiliteringsplad-
ser 

 Ny sundhedsaftale 2019-2022 (forventes godkendt 
medio 2019) 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Læring og udvikling hele livet 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-
svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 

 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 9 - samlet sum 271.199 

Indenfor Servicerammen 197.328 

Udenfor Servicerammen 73.871 

 Ældreområdet 156.510 

 Plejecenter Christians Have 18.426 

 Sundhed og Frivillighed 100.921 

Økonomiafdeling -7.338 

Øvrige afdelinger 2.680 
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1. Områdets mål 
 

Sundhed og Ældre 

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

 Borgerne oplever, at Solrød Kommu-

nes sundhedspolitik medvirker til 

"sunde borgere i alle aldre". 

 Implementering af Sundhedspolitikken. 

 Udarbejde indsatskatalog med fokus på følgende 

indsatsområder: 

1. Sunde børn, unge og familier i trivsel 

2. Mental sundhed og fællesskaber 

3. Sund arbejdsstyrke 

4. Sunde rammer om borgernes liv 

5. Aktiv aldring og mere sundhed i det nære. 

 Borgerne oplever sammenhængende 

og koordineret forløb mellem syge-

huse, praktiserende læger og Solrød 

Kommune. 

 At borgerne oplever sammenhæn-

gende forløb i forbindelse med akut 

og kronisk sygdom. 

 Der skal sikres et grundigt kendskab til og implemen-

tering af ny Sundhedsaftale i Solrød Kommune. 

 Vi skal være bedst i Region Sjælland i forhold til at 

holde andelen af akutte genindlæggelser nede. 

 Den elektroniske kommunikation, især omkring den 

ældre medicinske patient, er styrket. 

 Ny teknologi skal anvendes, så borge-

ren oplever frihed og øget livskvalitet i 

dagligdagen, og så medarbejderne 

opnår et bedre arbejdsmiljø. 

 Vi sikrer afprøvning og anvendelse af relevante nye 

velfærdsteknologier. 

 At borgerne oplever øget livskvalitet 

ved at kunne deltage i aktiviteter støt-

tet af frivillige eller ved selv at være 

frivillige. 

 Der skal iværksættes initiativer, der gør det nemt for 

borgerne at få kendskab til de mange frivillige sociale 

foreninger og deres aktiviteter. Initiativerne skal syn-

liggøre det frivillige sociale engagement i kommunen, 

så borgere er bekendt med mulighederne for at del-

tage som frivillig eller borger i de sociale aktiviteter. 

 At sikre rammerne og miljø, der understøtter lysten til 

frivilligt socialt arbejde. 

 Borgerne skal opleve en værdig æld-

repleje. 

 At der fortsat sikres indsatser til: 

1. Livskvalitet 

2. Selvbestemmelse 

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 

plejen 

4. Mad og ernæring 

5. En værdig død 

6. Pårørende. 

 Værdighedspolitikken evalueres, og der tages stilling 

til den videre drift af projekterne inden udgangen af 

2019. 

 Borgerne oplever omgivelserne i og 

omkring Christians Have som et bi-

drag til øget livskvalitet i hverdagen. 

 De nye udearealer inddrages som et naturligt ele-

ment i beboernes dagligdag. 
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2. Befolkningsudvikling 
Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 

2018. I nedenstående tabel er vist befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper.  

Befolkningsudvikling 

 
Faktisk Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0-16 år 4.820 4.879 4.968 5.112 5.154 5.206 5.236 5.181 

17-64 år 12.797 12.979 13.142 13.648 13.946 14.180 14.313 14.303 

65-75 år 2.949 2.965 2.962 2.958 2.890 2.835 2.757 2.668 

76-85 år 1.001 1.091 1.178 1.297 1.430 1.557 1.685 1.817 

86 år+ 221 233 268 290 324 345 359 383 

I alt 21.788 22.147 22.518 23.305 23.744 24.123 24.351 24.352 

Ændring i % akkumuleret (2016)  1,6 3,4 7,0 9,0 10,7 11,8 11,8 

Kilde: Danmarks Statistik, samt Befolkningsprognose 2018. 
 

Som det ses af tabellen, vil den samlede befolkning i Solrød Kommune stige med 11,8 % fra 2016 til 2023. 

Udviklingen dækker blandt andet over et mindre fald i antallet af 65-75 årige, hvorimod antallet af borgere i 

alderen 76+ år vil stige fra 1.222 borgere i 2016 til 2.200 borgere i 2023. Dette svarer til en stigning på 80 %.  

Samtidigt er borgere i denne aldersgruppe hyppige modtagere af sundheds- og sygeplejeydelser som fx 

hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sam-

menlignet med yngre aldersgrupper.   

Budgettet for 2019 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor 

det især er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge.  

Til imødegåelse af udgifterne er der desuden afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit vedrø-

rende demografipuljer. Figuren nedenfor er en grafisk gengivelse af indholdet i tabellen ovenfor for alders-

grupperne 65 år og opefter.  

Udvikling i antal personer i alderen 65+ år (indeks, 2016 = 100) 
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3. Nye budgetinitiativer i 2019 - 2022 
Oversigten over nye budgetinitiativer i 2019-2022 omfatter ændringer med konsekvens for Visitationen, Den 

Kommunale Hjemmepleje, Chr. Have og indirekte Den Kommunale Sygepleje. Budgetinitiativerne gennemgås 

kort under tabellen. Beløbene i oversigten er angivet i hele 1.000 kr. 

 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2019 2020 2021 2022 

09-24 Det mobile laboratorium 335 335 335 335 

 Det mobile laboratorium – effekt -820 -820 -820 -820 

09-44 
Betaling for mad på plejehjem prisreguleres, og  

egenbetaling øges trinvist til lovens maksimum i 2020-2022 
-47 -340 -634 -922 

09-54A Opnormering af Visitationen 482 482 482 482 

09-54B Hjemmeplejetimer reduceres som følge af en øget visitation -500 -500 -500 -500 

09-77 Genindførelse af rengøring hver 2. uge 810 848 914 976 

 Nye budgetinitiativer i alt 261 5 -223 -449 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

09-24 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. Der er derfor i 2018 

indledt en afdækkende proces, hvor såvel akutteam som praktiserende læger i Solrød kommune har været 

medinddraget og aktive, med det formål at det fremtidige ud kørende laboratorium, i samarbejde med de 

kommunale aktører og almen praksis, kan opnå det fælles formål. Der er derfor afsat 335.000 kr. årligt til 

permanent finansiering af det mobile laboratorium, der har været aktiv i Solrød Kommune siden maj 2017. 

Formålet er at nedbringe unødvendige og dyre hospitalsindlæggelser ved at gøre det muligt at foretage 

nænsom behandling i eget hjem. 

Det mobile laboratorium – effekt 
Indsatsen med det mobile laboratorium antages at nedbringe udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 

med 820.000 kr. årligt 

09-44 Betaling for mad på plejehjem prisreguleres, og egenbetaling øges trinvis 
Beboerne på Plejecenter Christians Have har siden 2012 betalt den samme takst for deres madordning (hus-

holdningskasser), nemlig 2.600 kr.  Egenbetalingen øges i første omgang til 2.970 kr. i 2019, hvorved der også 

afsættes yderligere midler til indkøb af fødevarer samt, som noget nyt, midler til aktiviteter (100 kr. om måne-

den). 

 

Faste priser 2018 2019 2020 2021 2022 

Solrød, almindelig regulering 2.600 2.970 2.970 2.970 2.970 

- årlig øget egenbetaling   +240 +480 +715 

Solrød, øget regulering 2.600 2.970 3.210 3.450 3.685 

Gennemsnitlig betaling i landets kommuner 3.499     

Lovens maksimum* 3.613 3.685 3.685 3.685 3.685 

*Både lovens maksimum og Solrøds takst reguleres fremadrettet med satsstigningsprocenten, der er 2,0 % fra 2018-2019 
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Madordningen er dog stadig til en vis grad finansieret af kommunen, da bl.a. personaleressourcer ikke i til-

strækkeligt omfang er finansieret af beboerens betaling. En beregning viser, at udgiften pr. bruger til ordnin-

gen er over 4.000 kr. om måneden. Egenbetalingen er derfor lav i forhold til andre madordninger i kommunen, 

men også i forhold til egenbetalingen på landsplan. Derfor opskrives egenbetalingen trinvist i perioden 2020-

2022 til den når det maksimale beløb en kommune må opkræve i 2022, forventeligt 3.685 kr. i 2019 priser 

(3.613 kr. i 2018).  Egenbetalingen vil i 2022 være ca. 92 % (forudsat en udgift på 4.000 kr.). 

09-54A Opnormering af Visitationen 
Den stigende ældrebefolkning har medført at presset på Visitationen er steget. Både i forhold til visitation og 

revisitation. Der afsættes derfor 1 stilling mere i Visitationen med virkning fra 1. januar 2019. Det er forventnin-

gen, at der hermed opnås en hurtigere arbejdsgang til gavn for brugere og borgere, samt en bedre sammen-

hæng mellem bemanding og arbejdsopgaver i Visitationen. Udgiften til forslaget udgør 566.000 kr. i det første 

år og herefter 530.000 kr. årligt, idet der afsættes midler til løn, IT m.v., herunder engangsudgifter i 2019. 

Sidstnævnte udgifter fremgår af politikområde 4. 

Som konsekvens af forslaget forventes et fald i bl.a. behovet for hjemmehjælpstimer, som det fremgår af 

budgetinitiativ 09-54B. 

09-54B Hjemmehjælpstimer reduceres, som følge af øget visitation 
Det vurderes at ansættelsen af yderligere en visitator medfører en mindreudgift til hjemmepleje på 500.000 

kr. årligt. Beløbet svarer til at der visiteres 1.112 timer færre end forventet i 2019 (ca. 1,3 %).  

09-77 Genindførelse af rengøring hver 2. uge 
Det er besluttet, at målgruppen for klippekortsordningen ændres, idet den økonomiske ramme, der stilles til 

rådighed i bloktilskuddet, ikke rækker til de nuværende målgrupper. Beslutningen om ændringen sker under 

forudsætning af, at det blev vedtaget at genindføre rengøring hver 2. uge, idet klippekortsordningen i høj 

grad hidtil har været anvendt til supplerende rengøring. 
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4. Samlet budget for 2019 – 2022 
Nedenfor ses det samlede budget for 2019-2022 for politikområdet og fordelingen af beløbene på de afde-

linger og institutioner, som har budget på området. 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 9 - samlet sum 271.199 279.060 286.040 292.294 

Indenfor Servicerammen 197.328 204.635 210.606 216.446 

Udenfor Servicerammen 73.871 74.425 75.434 75.848 

Ældreområdet 156.510 155.200 154.906 156.367 

Indenfor Servicerammen 156.260 155.966 155.673 157.134 

Udenfor Servicerammen 250 -767 -767 -767 

Plejecenter Christians Have 18.426 18.426 18.426 18.426 

Indenfor Servicerammen 18.426 18.426 18.426 18.426 

Sundhed og Frivillighed 100.921 100.894 100.894 100.894 

Indenfor Servicerammen 18.748 18.721 18.721 18.721 

Udenfor Servicerammen 82.173 82.173 82.173 82.173 

Økonomiafdeling -7.338 1.702 8.926 13.349 

       Indenfor Servicerammen 1.224 8.693 14.908 18.917 

Udenfor Servicerammen -8.562 -6.991 -5.982 -5.568 

Øvrige afdelinger 2.680 2.839 2.888 3.257 

Indenfor Servicerammen 2.670 2.829 2.878 3.248 

Udenfor Servicerammen 10 10 10 10 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

5. Ældreområdet 
Ældreområdet har i dag en myndighedsopgave, der består i visitation til hjemmehjælp, plejecentre samt til 

genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser, som bestiller, til bl.a. 

hjemmeplejen, kommunal som privat udfører, samt Plejecenter Christians Have, kommunal som privat udfører. 

Afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet foretages også. 

Under Ældreområdet hører også de udekørende enheder, som den kommunale hjemmepleje og den kom-

munale sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel service- som sundhedslovs ydelser til borgere i Solrød 

Kommune. 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 9. SUNDHED OG ÆLDRE 
 

 

160 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Ældreområdet - samlet sum 156.510 155.200 154.906 156.367 

Indenfor Servicerammen 156.260 155.966 155.673 157.134 

Udenfor Servicerammen 250 -767 -767 -767 

Indenfor Servicerammen         

Visitation og Koordination (5.1) 5.666 5.666 5.666 5.666 

Den Kommunale Hjemmepleje* (5.2) -3 -3 -3 -3 

Den Kommunale Sygepleje (5.3) 18.901 18.901 18.901 18.901 

Andre Sundhedsudgifter (5.4) 4.966 4.966 4.966 4.966 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere (5.5) 50.243 50.243 50.243 50.243 

Pleje og omsorg, Chr. Have (5.6) 63.526 63.232 62.938 62.651 

Hjælpemidler mv. (5.7) 11.362 11.362 11.362 11.362 

Betaling til/fra andre kommuner (5.8) 17 17 17 17 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (5.9) 1.529 1.529 1.529 1.529 

Visitation og koordination, Puljemidler (5.10) 53 53 53 1.802 

Udenfor Servicerammen         

Statsrefusion på Ældreområdet (5.11) -800 -800 -800 -800 

Ældreboliger (5.12) 1.050 33 33 33 

* Note: Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden 

**Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Indenfor Servicerammen 

5.1 Visitation og Koordination  
Budgettet dækker voksen-, ældre og handicapområdet og er primært lønudgifter i visitationens personale-

grupper: visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige stabsfunktioner. Personalet udfører sagsbehand-

ling og administration af:  

 Personlig og praktisk hjælp til borgere  

 Visitationsbesøg 

 Hjælpemidler 

 Ventelister til plejehjem og ældreboliger 

 Økonomistyring og Projektstyring af hele området 

 Puljemidler 

I budget 2019 og frem er der sket en opnormering med 1 visitator, som beskrevet under nye budgetinitiativer. 

5.2 Den Kommunale Hjemmepleje 
Området omfatter den kommunale udfører af hjemmepleje, og da hjemmehjælpen er udfører skal indtægter 

og udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen (afsnit 5.5) efter de time-

priser og vilkår der gælder for den private udfører af hjemmehjælp. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer 

stiger indtægtsbudgettet og omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer vil være Visitationens 

opgave. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.  

Budgetår 2019 2020 2021 2022 
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i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Den Kommunale Hjemmepleje - samlet sum -3 -3 -3 -3 

Hjemmeplejen fællesområde -33.968 -33.968 -33.968 -33.968 

Ledelse og administration 1.548 1.548 1.548 1.548 

Hjemmepleje dag 21.744 21.744 21.744 21.744 

Hjemmepleje aften 10.673 10.673 10.673 10.673 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, der udfører bistand, men også udgifter til transport og 

uniform mv. der nødvendige for driften. 

Det forventede antal timer i hjemmeplejen i 2019 fremgår i afsnit 5.5. 

 

5.3 Den Kommunale Sygepleje 
Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af sygeplejeydelser til alle kommunes borgere. 

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som fx sårbehandling, inkontinensop-

gaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den kommunale hjemmesygepleje varetager også 

akutte opgaver på plejecentret inklusiv Rehabiliteringsafdelingen.  

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvik-

ling forventes at fortsætte. 

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere der udfører sygepleje, men også udgifter til 

sygeplejeartikler, transport og uniform mv. der nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse 

og administration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter, som ikke er direkte knyttet 

til medarbejdere under de områder. Det gælder eksempelvis leje og leasing udgifter til biler, sygeplejedepotet 

og afregning af SSA-ydelser til Hjemmeplejen.  

I budget 2019 er der afsat yderligere midler til opnormering af aftenvagten, fastansættelse af klinisk sygeple-

jerske samt indretning af en ekstra sygeplejeklinik i Aktivitets- og Frivillighedscenteret. Især det sidste tiltag 

forventes at medføre arbejdsmæssige effektiviseringer. Tiltagene er finansieret af demografimidler, og er en 

synlig effekt af et stigende behov. Forventningen er at sygeplejen dermed ikke skal have ændret væsentligt 

på normeringen i den kommende budgetperiode. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Den Kommunale Sygepleje - samlet sum 18.901 18.901 18.901 18.901 

Hjemmesygeplejen fællesområde 6.996 6.996 6.996 6.996 

Ledelse og administration 618 618 618 618 

Hjemmesygepleje dag/aften 10.455 10.455 10.455 10.455 

Hjemmesygepleje nat 830 830 830 830 

Sygeplejerske Jobs 2 2 2 2 

5.4 Andre sundhedsudgifter  
Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen når borgeren er i kontakt med hospitalet, 

bland andet særligt genoptræning efter Sundhedsloven og træning efter Serviceloven. Aktiviteten har været 

stigende på dette område. Stigningen i udgifter over de senere år er dels en konsekvens af den demografiske 

udvikling i Solrød kommune, dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene. 
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Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Andre Sundhedsudgifter - samlet sum 4.966 4.966 4.966 4.966 

Vederlagsfri fysioterapi 2.648 2.648 2.648 2.648 

Vederlagsfri ridefysioterapi 457 457 457 457 

Ekstern træning 75 75 75 75 

Specialiseret ambulant genoptræning 368 368 368 368 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter 88 88 88 88 

Hospiceophold 371 371 371 371 

Drift af "Det mobile laboratorium" 500 500 500 500 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU 140 140 140 140 

Aftale 2015 319 319 319 319 

 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksissektoren efter lægehenvisning. Ekstern 

træning kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste borgere. 

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dækker over administration og betaling af specialiseret, 

ambulant genoptræning på hospitalerne og færdigbehandlede patienter på sygehusene.  

Hospiceophold kan tilbydes terminale borgere. Varigheden af borgerens hospiceophold kan variere meget, 

og derfor kan udgifterne hertil også variere. 

Der er budgetteret med 500 t.kr. i driftsmidler til ”Det mobile laboratorium” i 2019, hvor det er forventningen 

at kommunen reducerer udgifterne med 165 t.kr. under specialiseret ambulant genoptræning. Nettoudgiften 

er følgelig 335 t.kr. 

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende diverse interne og eksterne sam-

arbejdspartnere, herunder bl.a. praktiserende, special- og sygehusansatte læger. Budgettet her er afsat til 

udgifter ifm. med udvalgets arbejde.  

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen ”Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet”. Jf. aftalen 

er der afsat budget, i 2019 på 319 t.kr., med fokus på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæg-

gelser og korttidsindlæggelser m.v. 
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5.5 Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Personlig pleje mv., hjemmeboende  

borgere - samlet sum 
50.243 50.243 50.243 50.243 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 40.077 40.077 40.077 40.077 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp  8.625 8.625 8.625 8.625 

Kontaktperson og ledsageordninger 794 794 794 794 

Pasning af døende 639 639 639 639 

Omsorgstandpleje 69 69 69 69 

Lægeerklæring vedr. klienter 40 40 40 40 

 

Området ”Frit valg – personlig og praktisk hjælp” er til ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit 

valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. Det omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp 

til alle kommunes borgere. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp 

fra kommunal eller privat aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice.  

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til borgere der bor i eget hjem og som modtager hjem-

mehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a).  

Antallet af timer til hjemmeplejen er beregnet med udgangspunkt i budget 2018, fremskrevet i forhold til 

udviklingen i befolkningen, svarende til det forventede antal visiterede timer i 2019 på 94.316 timer. Fra dette 

tal er der dog fratrukket 6.696 timer som følge af indfasningen af Chr. Have. Beregninger viser nemlig, at de 

personer der er på venteliste til Chr. Have og for nærværende bruger hjemmehjælpstimer, fragår fra hjem-

meplejen, og forventeligt vil medføre et mindsket behov i hjemmeplejen. 

Tilsvarende forudsættes det at opnormeringen af visitationen med en stilling vil gøre visitation og revisitation 

mere præcis og hurtigere, f.eks. i forbindelse med revisitation efter et rehabiliteringsforløb. Forventningen er, 

at dette vil medføre en formindskelse af hjemmeplejebehovet med 500.000 kr., hvilket omregnet til visiterede 

timer svarer til 1.122. Hvorefter det beregnede antal visiterede timer i 2019 udgør 86.806.  

Ændringen af rengøringen for personer med hjemmehjælp fra hver tredje uge til hver anden uge, medfører 

at der er blevet afsat yderligere 2.088 timer (praktisk bistand). Det forventede antal visiterede timer i 2018 

udgør dermed 88.894. Under Økonomiafdelingen er der afsat demografipulje til den forventede vækst i be-

hovet for hjemmehjælp i årene 2019-2022. 

Fordelingen af de 86.806 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med bag-

grund i erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 8,58 %, mens de resterende 91,42 % dækkes 

af kommunal udfører.  

Ud af denne timefordeling er det forventningen at 85 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og 15 % af 

timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen nedenfor viser fordelingen af de 88.894 visiterede timer til 

hjemmehjælp på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører. Ud over de anførte timer 

er der afsat ca. 538 t.kr. i demografipulje for 2019. 

  

Kommunal 

leverandør 

Privat 

leverandør 
I alt 

 Fordeling 91,42 % 8,58 % 100,00 % 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26 85,00 % 68.962 6.598 75.560 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38 15,00 % 12.170 1.164 13.334 

I alt 100,00% 81.132 7.762 88.894 
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Tabellen nedenfor viser, hvordan de 88.894 timer fordeler sig på praktisk hjælp, personlig pleje dag og per-

sonlig pleje øvrig tid, de dertilhørende timepriser1 og det samlede budget. 

 

  
Kommunal 

leverandør 

Privat 

leverandør 

Timer 

i alt 
Timepris 

Samlet 

budget 

  Visiterede timer Kr. pr. time i 1.000 kr. 

Praktisk hjælp 9.544 1.044 10.588 380 4.023 

Personlig pleje dag 32.747 3.073 35.280 390 13.970 

Personlig pleje øvrig tid 38.841 3.645 42.486 501 21.285 

I alt 81.132 7.762 88.894  39.279 

Budget til borgere over 67 år 

   - Heraf kommunal udfører 30.522 

   - Heraf privat udfører 2.865 

I alt borgere over 67 år 33.387 

Budget til borgere under 67 år 

   - Heraf kommunal udfører 5.386 

   - Heraf privat udfører 506 

I alt borgere under 67 år 5.892 

 

Under posten ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af 

borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i 

Serviceloven. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret 

personale og afholder udgiften derved.  

Under posten ”Kontaktperson- og ledsageordninger” registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, 

der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Under posten ”Pasning af døende” registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til 

pasning af døende i eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller 

andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

Under posten ”Omsorgstandpleje” registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der 

på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de 

almindelige tand-plejetilbud. 

5.6 Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have 
Budgettet omhandler hjælp til personlig pleje og praktisk bistand til beboere på Plejecenter Christians Have. 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som drives af 

kommunal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 50 

plejeboliger.  

Den 1. december 2018 udvides kapaciteten fra 102 til 132 plejeboliger, dvs. 30 boliger mere, fordelt på 2 afde-

linger med 15 plejeboliger i hver afdeling. Den ene afdeling tages i brug 1. december 2018 og driften af denne 

afdeling i december måned 2018 finansieres med en del af demografipuljemidlerne for 2018. Den anden af-

deling tages i brug fra februar 2019, under hensyntagen til behov og fornuftig anvendelse af ressourcer. I løbet 

af 2019 udvides plejecenterkapaciteten med yderligere 10 plejeboliger, hvorved det samlede antal disponible 

                                                      

 

1 Ved budgetlægningen antages det, at fordelingen af timer er den samme for borgere over og under 67 år  
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plejeboliger stiger fra 102 til 142 boliger. Forventningen er, at indflytningen ikke sker i samme tempo som 

udbygningen, og der derfor i perioden vil være tomme boliger, og følgelig tomgangshusleje samt tomgangs-

pakker til den pågældende leverandør. Derfor består et øget behov for løbende opfølgning på ventelisten 

samt udbuddet af boliger sat i forhold til ansættelse af medarbejdere.  

Prisen for de pågældende plejepakker reguleres for første gang under den nye kontrakt pr. 1. januar 2019, 

med baggrund i udviklingen i nettoprisindeksudviklingen oktober 2017-oktober 2018. Det er antaget, at denne 

udvikling er på 2,0 %, men endelig pakkepris forventes først at foreligge medio november 2018. 

 

Budgetår 2018 2019 2020 2021 2022 

Samlet antal pladser Chr. Have (indflyttet gns.) 102 123 135 142 142 

Plejecenter Chr. Have – kommunal del 50 71 80 80 80 

Plejecenter Chr. Have – privat del 52 52 55 62 62 

 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Plejecenter Chr. Have - samlet sum 63.526 63.232 63.938 63.651 

Betaling til Privat udfører 27.183 27.183 27.183 27.183 

Betaling til Kommunal udfører 41.116 41.116 41.116 41.116 

Betaling til/fra andre kommuner -8.237 -8.237 -8.237 -8.237 

Fast læge tilknyttet plejecentret 73 73 73 73 

Servicearealer 1.713 1.713 1.713 1.713 

Husholdningskasse 218 -76 -370 -657 

Vask og leje af linned 0 0 0 0 

Døgnkost 364 364 364 364 

Aflastning 1.578 1.578 1.578 1.578 

Betaling for service -482 -482 -482 -482 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

Privat udfører 
Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have 

Plejecenter. Fordelingen af pakker følger den kendte fordeling fra april 2018. Prisen er reguleret med 2,0 % i 

forhold til 2018 prisen. 

 Nuværende fordeling 
Pakke 

fordeling 
Takst Udgift 

  Antal Kr. pr. dag i 1.000 kr. 

Grundpakke A 21 1.226 9.315 

Grundpakke B 17 1.386 8.600 

Grundpakke C 14 1.538 7.859 

Grundpakke D 8 459 1.340 

Grundpakke E 1 181 66 

Total 27.183 
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Kommunal udfører 
Der er afsat 41,116 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have, 

hvoraf de 26,1 mio. kr. vedrører de nuværende 50 brugere, mens der er afsat 15,0 mio. kr. til indfasning i 2019 

(begge udførere), herunder tomgangspakker – mens tomgangshusleje fremgår under afsnit 5.13. Den kom-

munale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private udfører og 

forventes derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.  

Til budget 2019 anvendes den gennemsnitlige plejepakkefordeling blandt de 50 beboere, der modtog pleje 

af den kommunale udfører i 2017 og første halvdel af 2018, ganget med de nye takster for plejepakker som 

bliver reguleret pr. 1. januar (forudsat 2,0 %), men hvor reguleringen først kendes medio november 2018. 

Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter. 

 

 Nuværende fordeling 
Pakke 

fordeling 
Takst Udgift 

  Antal Kr. pr. dag i 1.000 kr. 

Grundpakke A 20 1.226 8.950 

Grundpakke B 17 1.386 8.600 

Grundpakke C 13 1.538 7.298 

Grundpakke D 7 459 1.173 

Grundpakke E 1 181 66 

Total 26.087 

 

 Indfasning 
Pakke 

fordeling 
Estimeret Udgift 

  Antal i 1.000 kr. 

Plejepakker 21 10.967 

Tomgangspakker 9 4.218 

 Total 15.185 

Betaling til/fra andre kommuner  
Indtægten på 8.237 t.kr. dækker over en forventet nettoindtægt på 18,091 mio. kr. fra andre kommuner og en 

forventet nettoudgift til andre kommuner på 9,854 mio. kr. Betalingerne vedrører Solrød borgere der bor på 

plejehjem m.v. i en anden kommune, og borgere fra andre kommuner der bor på plejehjem eller lignende i 

Solrød. 

Fast læge tilknyttet plejecenteret  
Fast læge blev vedtaget med midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet for 2016 – 2019. Ordningen indebærer 

muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på kompetenceudvikling 

af plejepersonalets sundhedsmedarbejdere.  

Servicearealer  
Området omfatter udgifter til husleje og fjernvarme på Plejecenter Christians Have.  
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Husholdningskasser, Vask & leje af linned og Døgnkost 
For husholdningskasser, døgnkost/KRAM og vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 0 kr.  

Husholdningskasserne dækker over udgiften til råvarer og den lønudgift der er i forbindelse med tilberedning 

af maden i de enkelte bogrupper med en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger.  

Husholdningskasserne bliver i 2019 prisreguleret for første gang siden 2012, og prisen pr. beboer pr. måned 

stiger derfor fra 2.600 kr. til 2.970 kr. Derudover har direktionen fremlagt forslag om at justere prisen fra 2020-

2022 med ca. 300 kr. om måneden, hvorefter taksten i 2022 er lig med loves maksimum (som størstedelen af 

landets kommuner følger).  På trods af en takst på forventeligt 3.909 kr. i 2022 vil kommunen stadig yde et 

tilskud til ordningen, da den beregnede udgift inkl. personaleressourcer er på over 4.000 kr. om måneden pr. 

beboer. 

Der kan på Vask og leje af linned fremkomme beløb som dækker over både udgiften til beboerne fra Pleje-

centeret og borgerne på rehabiliteringsenheden. Udgiften svarer til 368 t.kr. og med en tilsvarende indtægt 

fra beboer- og borgerindbetalinger på 368 t.kr. 

For døgnkost/KRAM dækker beløbet over udgift til døgnkost rehabiliteringsenheden på 364 t.kr. og en tilsva-

rende indtægt fra borgerindbetalinger på 482 t.kr.  

Aflastning  
Området vedrører drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter udgifter i budgettet her sva-

rende til 1.578 t.kr. går til drift af bygninger, fjernvarme og husleje. 

 

5.7 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 
På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel 

befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) & ældre (dvs. borgere over 67 år)  

 

Budgetår 2019 

i 1.000 kr. DKK 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. - samlet sum 11.362 

Støtte til køb af bil mv. §114 1.808 

Hjælpemidler o/u 67 år 9.555 

 

Området Støtte til køb af bil mv. §114 dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne og som kan bevilliges støtte til køb af bil ved at de blandt andet opfylder følgende 

punkter: 

 Der i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse 

 Der kan dokumentere et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet 

 Der hvor forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er 

afgørende for om der kan ydes støtte 

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpen tilværelse 

som muligt samt at sikre at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/ud-

dannelse. 
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Hjælpemidler dækker følgende områder: 

Budget 2019 Under 67 år Over 67 år Samlet 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK 

Hjælpemidler o/u 67 år – samlet sum 3.988 5.567 9.554 

Arm- og benproteser 234 101 335 

Fodtøj 203 332 534 

Fodindlæg 44 37 81 

Brystproteser 79 228 307 

Bandageri 92 63 154 

Kompressionsstrømper 168 140 307 

Korsetter 0 30 30 

Skinner 267 75 342 

Inkontinenshjælpemidler 242 732 974 

Stomihjælpemidler 294 732 1.026 

Diabetes 641 371 1.012 

Ernæringspræparater 30 20 50 

Kommunikationshjælpemidler 34 93 126 

Parykker 30 13 43 

Værnemidler inkl. handsker 18 64 83 

Forbrugsgoder 42 14 56 

Hjælp til boligindretning 278 103 381 

Støtte til individuel befordring 19 5 24 

Køb af mobilitetshjælpemidler 633 555 1.188 

Køb af øvrige hjælpemidler 314 1.052 1.366 

Nødkald 5 486 491 

Reparation af øvrige hjælpemidler 108 108 215 

Trakeostomipleje 200 200 400 

Balanceveste 15 15 30 

 

De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugs-

goder, boligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 

112, 113, 114, 116 og 117.  

De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne 

om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst.  

Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbreds-

mæssige forhold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte 

funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet.  

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for, eller afhjælpe, den ned-

satte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.  
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Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt 

på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre 

børn. Fx deltage i leg med andre børn. 

Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt doku-

menteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.  

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en hel-

hedsvurdering. 

Særligt for forbrugsgoder gælder at det bevilligede er borgers ejendom og det samme forbrugsgode kun 

kan bevilliges en gang.  

Særligt ved boligindretning skal det vurderes om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere 

hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke mo-

dernisering eller istandsættelse. 

Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig 

boligindretning.  

APV hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. Ek-

sempelvis senge og lifte. 

 

5.8 Betaling til/fra andre kommuner 
Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjemme-

hjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice samt udgifter til hjælpemidler. Den budget-

terede nettoudgift på 17 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 260 t.kr. og en for-

ventet betaling til andre kommuner på 277 t.kr. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Betaling til/fra andre kommuner - samlet sum 17 17 17 17 

Hjemmehjælp o/67 -260 -260 -260 -260 

Genoptræning 196 196 196 196 

Madservice o/67 81 81 81 81 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

5.9 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 
På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til drif-

ten af hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Derudover er der udgifter til IT-systemer og programmer 

til ældreområdet. Der er afsat 1,529 mio. kr. under området. 

5.10 Visitation og Koordination, Puljemidler 
I forbindelse med seneste 4 års finanslove, er der uddelt puljemidler til for på forskellig vis at give et løft af 

Ældreområdet. Midlerne skal anvendes med størst mulig fokus på forebyggelse og rehabilitering af den en-

kelte ældre borger, der enten har svært ved eller begyndende svært ved at klare sig selv. Samtidig skal der 

være fokus på, at Ældre- og sundhedsområdet inden for rammerne af de økonomiske og lovgivningsmæssige 

muligheder agerer spørgende og lyttende over for borgernes ønsker og behov. 

Puljemidlerne er fordelt på Bedre bemanding i hjemmeplejen og Værdig ældrepleje (kun i 2019). 

Udenfor Servicerammen 

5.11 Den centrale refusionsordning 
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Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter indenfor serviceområdet der er forbundet med støtte 

og pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig 

Assistance), § 96 i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskel-

værdi. 

5.12 Ældreboliger 
Under området konteres huslejetab ifm. ældreboliger. 

 

6. Plejecenter Christians Have 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Plejecenter Christians Have - samlet sum 18.426 18.426 18.426 18.426 

Indenfor Servicerammen 18.426 18.426 18.426 18.426 

Plejecenter Christians Have 0 0 0 0 

Sygeplejedepot 76 76 76 76 

Rehabiliteringsafsnittet 12.220 12.220 12.220 12.220 

Elever 6.131 6.131 6.131 6.131 

 

6.1 Plejecenter Christians Have 
Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter 

Christians Have, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.  

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kontrakt styret. En del som drives af en privat udfører og 

en del som drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale 

udfører dækker 50 plejeboliger. Dette antal udvides i etaper fra 1. december 2018 og i løbet af 2019 til i alt 142 

plejeboliger. 

Den kommunale del af Christians Have modtager betaling pr. plejepakke, se afsnit 5.6. Den indtægt der opnås 

dermed skal dække de udgifter Christians Have har til driften. Budgetmæssigt er der tale om et budget det 

netto er på nul kr. 

Udfordringen de kommende 2-3 år er at indfase nye beboere på Christians Have på en så fornuftig måde, at 

det ikke bliver dyrere end nødvendigt, under skyldig hensyntagen til brugere og medarbejdere. 

6.2 Rehabilitering 
Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere 

over 67 år, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social 

service, § 83 a). Solrød Kommune råder i øjeblikket over 15 rehabiliteringspladser på Plejecenter Christians 

Have, som den 1. december 2018 udvides til i alt 24 pladser.  

 

 

6.3 Elever 
Under området hører udgifter forbundet med praktikforløb til SSH-/SSA-elever samt en uddannelseskoordi-

nator til varetagelse og koordination af elevforløb. Udgifterne til SSH- og SSA-praktikforløb dækker primært 

udgifter til elevløn. Der er i 2019 afsat et budget på 6,131 mio. kr. til formålet. 
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7. Sundhed og Frivillighed 
Området består af de opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivillighedscenteret, 

samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området den 

Aktivitetsbestemte Medfinansiering, under Genoptræningscenteret. 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Sundhed og Frivillighed - samlet sum 100.921 100.894 100.894 100.894 

Indenfor Servicerammen 18.748 18.721 18.721 18.721 

Udenfor Servicerammen 82.173 82.173 82.173 82.173 

Indenfor Servicerammen         

Genoptræningscenteret 8.808 8.806 8.806 8.806 

Forebyggelse og Sundhedsfremme 2.614 2.588 2.588 2.588 

Aktivitets- og Frivillighedscenteret 7.326 7.326 7.326 7.326 

Udenfor Servicerammen         

Genoptræningscenteret 82.173 82.173 82.173 82.173 

 

7.1 Genoptræningscenteret 
Budgettet under Genoptræningscenteret er fordelt på udgifter indenfor og udenfor servicerammen 

Indenfor Servicerammen 
Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der forgår i Genoptræningscentret.  

Det vil sige udgifter til borgere, der henvises til:  

 genoptræning efter sundheds- og serviceloven 

 vedligeholdende træning 

 kronikerrehabilitering 

 kræftrehabilitering 

 hverdagsrehabilitering 

Budgettet dækker også løn til daglig leder og en del af stillingen til projektleder på ældre og sundhedsområ-

det samt administrativ medarbejder. 
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Udenfor Servicerammen – Aktivitetsbestemt medfinansiering 
På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2019 

bygger på KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering2.  Formålet med finansie-

ringen er at tilskynde kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for der igennem at opnå en lavere 

betaling til regionerne. Medfinansieringen dækker følgende områder: 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Aktivitetsbestemt medfinansiering - samlet sum 82.173 82.173 82.173 82.173 

Somatik 71.678 71.678 71.678 71.678 

Stationær psykiatri 621 621 621 621 

Ambulant psykiatri 1.324 1.324 1.324 1.324 

Praksissektoren (sygesikring, almen læge,  

speciallæge og øvrige) 8.550 8.550 8.550 8.550 

 

7.2 Forebyggelse og Sundhedsfremme 
Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, de arbejder inde for det forebyggende og sundhedsfrem-

mende området inklusiv udgifter til sundhedskonsulenter, der varetager de lovpligtige forebyggende hjem-

mebesøg hos borgere på 65 år og derover, og som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp.  

Budgettet inkluderer også udgifter forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sund-

hedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune. 

7.3 Aktivitets- og Frivilligcenteret 
Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige:  

 Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmet rummer 23 almindelige daghjemsplad-

ser og 11 demens-daghjemspladser (Oasen).  

 Aktivitetscentret, som er et tilbud til Solrød Kommunes borgere. 

 Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. §18 midler. 

 Demenskonsulent funktionen, som har en koordinerende og vejledende funktion i forhold til borgere 

med demens og deres familier.  

Budgettet dækker også løn til daglig leder samt en del af lønnen til en administrativ medarbejder. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Aktivitets- og Frivillighedscenteret – samlet sum 7.326 7.326 7.326 7.326 

Daghjem 4.053 4.053 4.053 4.053 

Aktivitetscenter 1.572 1.572 1.572 1.572 

Demens (Oasen) 879 879 879 879 

Frivillighed 823 823 823 823 

                                                      

 

2 Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. 
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8. Økonomiafdeling og øvrige afdelinger 
 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Økonomiafdelingen og Øvrige afdelinger –  

samlet sum 
-4.658 4.541 11.815 16.607 

Indenfor Servicerammen 3.894 11.522 17.787 22.165 

Udenfor Servicerammen -8.552 -6.981 -5.972 -5.558 

Økonomiafdelingen -7.338 1.702 8.926 13.349 

Indenfor Servicerammen 1.224 8.693 14.908 18.917 

Demografipuljer 1.224 8.693 14.908 18.917 

Ældreboliger 0 0 0 0 

Udenfor Servicerammen -8.562 -6.991 -5.982 -5.568 

Demografi Puljer 0 1.571 2.580 2.994 

Ældreboliger -8.562 -8.562 -8.562 -8.562 

Øvrige afdelinger - samlet sum 

(Personaleafdeling, Borgerservice, Teknik & Miljø) 
2.680 2.839 2.888 3.257 

Indenfor Servicerammen 2.670 2.829 2.878 3.247 

Udenfor Servicerammen 10 10 10 10 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

8.1 Økonomiafdelingen 
Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget til udgifter og indtægter vedrørende ældre-

boliger. Budget er delt op indenfor og udenfor servicerammen og udgør i alt netto 1,224 mio. kr. i 2019. 

Demografipuljerne er afsat til at dække merudgifter som følge af den demografiske udvikling, og som derfor 

ikke kan dækkes af de enkelte afdelingers budgetgrundlag. Der er i alt afsat 1,224 mio. kr. indenfor servicer-

ammen og 0 kr. udenfor servicerammen i 2019. De fleste af demografipuljerne har en stigende profil henover 

overslagsårene, som følge af den forventede demografiske udvikling. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Demografipuljer - samlet sum 1.224 10.264 17.448 21.911 

Indenfor Servicerammen 1.224 8.693 14.908 18.917 

Træning 834 1.186 1.498 1.765 

Daghjem/Dagcenter 269 269 269 269 

Genbrugshjælpemidler 565 770 932 1.034 

Plejecenter Chr. Have 0 4.820 6.701 6.701 

Frit valg, personlig og praktisk hjælp 538 1.907 5.122 8.181 

Den Kommunale Sygepleje -982 -260 386 967 

Udenfor Servicerammen 0 1.571 2.580 2.994 

Somatik 0 1.571 2.580 2.994 
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Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og udenfor servicerammen. Budgettet indenfor servicer-

ammen er et nulsums budget. Det dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse 

af servicearealer på Christians Have Plejecenter. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 

 

Budgetår 2019 

i 1.000 kr. DKK 

Ældreboliger, indenfor Servicerammen - samlet sum 0 

Alm. vedligeholdelse 215 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter (el, renovation, vand) og forsikring 295 

Renholdelse af servicearealer 953 

Husleje indtægter -1.463 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Budgettet udenfor servicerammen udgør netto 8,562 mio. kr. i indtægter. Under området registreres udgifter 

og indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som 

Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Budgettet er fordelt 

jf. nedenstående tabel. 

 

Budgetår 2019 

i 1.000 kr. DKK 

Ældreboliger, udenfor Servicerammen - samlet sum -8.562 

Administrativt bidrag og revision 581 

Alm. vedligeholdelse 3.504 

Diverse udgifter 145 

Ejendomsskat 22 

Forbrugsafgifter 1..524 

Forsikring 76 

Huslejeindbetalinger -15.423 

Renholdelse 1.009 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

8.2 Personaleafdelingen, Borgerservice, samt Teknik & Miljø 
Der er desuden en række afdelinger på Rådhuset, som administrerer budget på politikområdet. Det drejer sig 

om Personaleafdeling, Borgerservice, samt Teknik & Miljø. 
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Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Indenfor Servicerammen 2.670 2.829 2.878 3.248 

Personaleafdelingen 2.202 2.361 2.410 2.779 

Borgerservice 468 468 468 468 

Udenfor Servicerammen 10 10 10 10 

Teknik & Miljø 10 10 10 10 

 

Personaleafdelingen administrerer et budget på 2,202 mio. kr. indenfor servicerammen i 2019. Budget går dels 

til aflønning af afdelings og institutionsledere på området, og dels til arbejdsskade. 

Borgerservice har afsat et budget på 468 t.kr. indenfor servicerammen i 2019, som går til udgifter til begravel-

seshjælp og befordringsgodtgørelse. 

Teknik & Miljø råder over et budget på 10 t.kr. udenfor servicerammen i 2019. Budgettet er afsat til ydelses-

støtte til private ældreboliger. 
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Politikområde 10: 

Kultur og Fritid 
 

Kultur, fritids- og idrætsområdet er et vigtigt fokusom-

råde i forhold til, at vi gerne vil skabe fleksible rammer 

for fællesskaber og et aktivt liv i kommunen: Som kom-

mune skaber vi rammerne – og de mange frivillige og 

aktive borgere, der tager ansvar, fylder selv rammerne 

ud med et væld af aktiviteter for borgere i alle aldre.  

 

Vi støtter fx de mangfoldige fællesskaber i idræts- og 

kulturforeninger gennem økonomiske tilskud til aktivi-

teter og gennem udlån af kommunens faciliteter, fx 

idræts- og motionsfaciliteter og møde- og aktivitets-

rum på Solrød Bibliotek og Kulturhus.  

 

Vi er med til at skabe fysisk og mental sundhed i alle al-

dre ved at skabe rammer for idræt og sociale aktivite-

ter. Vi understøtter læring og udvikling hele livet, bl.a. 

gennem bibliotekets aktiviteter. 

 

Vi udvikler aktiviteterne på politikområdet via en aktiv 

inddragelse af borgerne. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende 

områder: 

 

 Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets-  
og møderum – såvel indendørs som udenfor i 
naturen 

 Bibliotek og Kulturhus 

 Musik- og kulturliv 

 Foreningsliv 

 Voksenundervisning 

 Lokalhistorisk arkiv 

 Turisme 

 Naturoplevelser 

 

 
 

 

 

Budgetår (1.000 kr.) 2019 

Politikområde 10 - samlet sum 23.743 

Indenfor Servicerammen 23.743 

 Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.369 

 Kultur og Fritidssekretariatet 1.829 

 Folkeoplysning 3.733 

 Idrætssektionen 9.000 

Øvrige afdelinger  812 

 

 

Kommende større initiativer på området 

 Ombygning af biblioteket til ”Solrød Bibliotek og Kul-
turhus” 

 Udbygning af Solrød Idrætscenter 

 Faciliteter på stranden (Strandens Hus) 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt  

centrale for politikområdet 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-
svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Læring og udvikling hele livet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 

 

  

Vedtagne politikker på området 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Folkeoplysningspolitik 

 Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 

 Biblioteks- og kulturstrategi 
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1. Områdets mål 
 

Kultur og Fritid 

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

 Borgerne oplever at idrætsfacilite-

terne forbedres gennem udvikling og 

udbygning. 

  

Implementering af Helhedsplan for idrætsområdet 2015-

2019: 

 Implementering af de politisk prioriterede ind-

satser inden for det afsatte budget. Bl.a. nye 

idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter. 

 Borgerne oplever at få indflydelse på 

udviklingen af idrætsområdet.  

Udvikling af ny strategi for idrætsområdet: 

 Ny strategi for idrætsområdet samskabes sam-

men med de forskellige interessenter. Strategien 

skal sætte de strategiske rammer for udviklingen 

af idrætsfaciliteter og idrætsaktiviteter i de kom-

mende år. Strategien skal afløse helhedsplanen 

for idrætsområdet, som udløber i 2019. 

 Idrætsudøvere og foreninger oplever, 

at idrætsfaciliteterne er vedligeholdte 

og tidsvarende.   

Implementering af Fritids og Kulturpolitik: 

 Udarbejdelse af vedligeholdelses- og moderni-

seringsplan for kommunens idrætsfaciliteter, 

som del af den nye strategi for idrætsområdet.  

 Borgerne oplever et mere levende 

bibliotek og kulturhus. 

Implementering af Fritids og Kulturpolitik: 

 Udvikling af Solrød Bibliotek og Kulturhus med 

implementering af politisk prioriterede indsatser 

fra Kulturstrategi inden for det afsatte budget. 

Bl.a. flere samskabte kulturaktiviteter samt øget 

formidling af digitale og fysiske services. 

 Implementering af den fysiske udviklingsplan for 

Solrød Bibliotek og Kulturhus præsenteret ved 

Byrådets budgettemadag i 2018 med afsæt i fi-

nansiering fra driftsmidler, budgetaftale og eks-

tern finansiering. 
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2. 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 10 - samlet sum 23.743 23.743 23.743 23.743 

Indenfor Servicerammen 23.743 23.743 23.743 23.743 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.369 8.369 8.369 8.369 

Indenfor Servicerammen 8.369 8.369 8.369 8.369 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.829 1.829 1.829 1.829 

Indenfor Servicerammen 1.829 1.829 1.829 1.829 

Folkeoplysning 3.733 3.733 3.733 3.733 

Indenfor Servicerammen 3.733 3.733 3.733 3.733 

Idrætssektionen 9.000 9.000 9.000 9.000 

Indenfor Servicerammen 9.000 9.000 9.000 9.000 

Øvrige afdelinger 812 812 812 812 

Indenfor Servicerammen 812 812 812 812 

 

3. Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus varetager opgaver efter Biblioteksloven. 

Biblioteket er åbent hver dag kl. 7-22 for borgere, der som oprettede brugere kan bruge bibliotekets faciliteter 

og betjene sig selv med bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge husets rammer og kulturfaciliteter selv 

eller sammen med andre. 

Biblioteket arbejder i det fysiske og digitale bibliotek med formidling og kuratering af litteratur, information 

og viden til borgere i alle aldre, og gennem kulturaktiviteter sættes denne viden i spil. Målet er at skabe læring 

og læselyst gennem hele livet og bidrage til borgernes dannelse og understøtte det lokale medborgerskab. 

Under Biblioteket hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige i Lokalhistorisk forening, og bud-

gettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter. 

 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022 10. KULTUR OG FRITID 
 

 

181 

 

Samlet udgør det overordnede budget for Solrød Bibliotek og Kulturhus: 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.369 8.369 8.369 8.369 

Indenfor Servicerammen 8.369 8.369 8.369 8.369 

Biblioteket fælles udgifter, ØD 8.471 8.471 8.471 8.471 

Herunder:      Fælles udgifter 6.910 6.910 6.910 6.910 

Materialer og licenser 1.470 1.470 1.470 1.470 

Kulturelle arrangementer 91 91 91 91 

Indtægter, ØD -135 -135 -135 -135 

Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 33 33 33 33 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

 

Aktivitetstal 2015 2016 2017 

Besøgstal 124.920 127.291 129.774 

Udlån fysiske bøger 134.965 126.584 * 113.095 

Udlån digitale materialer 8.668 8.934 9.549 

Antal arrangementer 52 86 89 

Antal deltagere til arrangementer 1.049 2.551 2.498 

* Biblioteket overgik til nyt bibliotekssystem medio juni 2017. Leverandøren har problemer med at levere valide data for alle landets 

biblioteker. Der er derfor usikkerhed omkring tallene for 2017. 

 

 

4. Kultur og Fritidssekretariatet 
Kultur og Fritidssekretariatet varetager opgaver efter Folkeoplysningsloven. Opgaverne løses i et tæt samar-

bejde med kultur- fritids- og idrætsforeningerne, samt de selvorganiserede borgere i kommunen. 

Opgaverne er opdelt i tilskud til teateraktiviteterne i kommunen og tilskud til kulturelle formål, som hører 

under Social-, sundheds- og fritidsudvalget. Desuden findes øvrige tilskud, lokaletilskud og voksenundervis-

ningen, som hører under Folkeoplysningsudvalget.  

Tilskud under de to ovennævnte politiske udvalg udgør Solrød-ordningen. Solrød-ordningen er en samlet 

betegnelse for de mange aktører, der bærer og udvikler kultur-, fritids- og idrætslivet i Solrød Kommune. For 

at understøtte dette arbejde har Solrød Byråd vedtaget en række tilskudsordninger. 

Sekretariatet står også for udlån og fordeling af kommunens fritidsfaciliteter samt andre opgaver, der kan 

understøtte kultur-, fritids- og idrætslivet i kommunen. 
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Samlet udgør budgettet under Kultur og Fritidssekretariatet: 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum 5.562 5.562 5.562 5.562 

Indenfor Servicerammen 5.562 5.562 5.562 5.562 

Kultur og Fritidssekretariatet, personale 1.511 1.511 1.511 1.511 

Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler 92 92 92 92 

Tilskud til kulturelle formål 226 226 226 226 

Folkeoplysningsudvalget 3.733 3.733 3.733 3.733 

 

Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, og det fremgår af nedenstående 

tabel. 

 

Folkeoplysningsudvalget 

i 1.000 kr. 
2019 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.733 

Folkeoplysning andre formål: Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte  

tilskud 
101 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 111 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende 

foreninger 
75 

Tilskud til åbent bibliotek - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter 

aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr 
53 

Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til trykning 

af brochurer m.m. 
49 

Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoplysende formål. Der er  

indenfor puljen reserveret 30 t.kr. til integration af flygtninge og 30 t.kr. til  

partnerskaber mellem skole og foreninger 

149 

Tilskud til voksenundervisning 760 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende  

foreningsarbejde 
301 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger 939 

Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole 39 

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 901 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning 255 
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5. Idrætssektionen 
Idrætssektionen omfatter drift af idrætshaller og udendørs idrætsanlæg beliggende over hele kommunen. De 

administreres og driftes samlet, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes. I dagtimerne er det primært 

skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- og aftentimerne 

samt weekender primært er foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. De 

selvorganiserede borgere anvender primært naturen og de udendørs fritidsfaciliteter. 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Idrætssektionen - samlet sum 9.000 9.000 9.000 9.000 

Indenfor Servicerammen 9.000 9.000 9.000 9.000 

Fællesudgifter for idrætssektionen 10.223 10.223 10.223 10.223 

Hallerne 1.161 1.161 1.161 1.161 

Svømmehallen 739 739 739 739 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 186 186 186 186 

Kunstgræsbaner 464 464 464 464 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

 

Fællesudgifter i Idrætssektionen 
Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært løn-

udgifter til fagpersonale som udfører driftsopgaverne. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af 

rengøringsmidler og rengøringsmaskiner samt andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, kontor-

hold, kopimaskine og rekvisitpuljen.  

Hallerne 
Området omfatter det direkte budget til drift af idrætshallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter 

primært udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til an-

læggene. Herudover afholdes udgifter til IT systemer, telefoni og videoovervågning. Området omfatter ind-

tægter vedrørende salg af reklameplads i Solrød Idrætscenter, som foregår i samarbejde med Team Solrød. 

Svømmehallen, ØD 
Området omfatter det direkte budget til drift af svømmehallen. Budgettet omfatter primært udgifter til ind-

vendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af teknikrum, samt indkøb og reparation af inventar/ud-

styr. Herudover afholdes udgifter til IT systemer og telefoni. 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 
Området omfatter det direkte budget til drift af de udendørs idrætsanlæg, undtagen lønudgifterne der ligger 

under Fællesudgifter for idrætssektionen. Budgettet omfatter primært udgifter til pleje af boldbaner og 

grønne anlæg samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes udgifter til 

maskinpark, værktøj og forbrugsmaterialer. 
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Kunstgræsbaner i Solrød 
Området omfatter det direkte budget til drift af kunstgræsbanerne ved Solrød Idrætscenter, undtagen lønud-

gifterne der ligger under Fællesudgifter for idrætssektionen. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdelse 

og pleje af kunstgræsset, som beskrevet ved anlæggelsen af banerne, inkl. maskiner, materiel og forbrugs-

materialer.  

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter 
Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Der-

udover omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

 

6. Øvrige afdelinger 
 

 

Budgetår 2019 2020 2021 2022 

i 1.000 kr. DKK DKK DKK DKK 

Øvrige afdelinger - samlet sum 812 812 812 812 

Indenfor Servicerammen 812 812 812 812 

 

Budgettet inden for Øvrige afdelinger ligger hos Personaleafdelingen, og vedrører løn til I/A-leder og forsik-

ring for arbejdsskade. 



Politikområde 11:

Anlæg
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Skattefinansierede anlæg 

Anlæg i alt (i 1.000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Skattefinansierede områder 

U 78.232 52.064 33.181 32.393 

I -2.160 -25.000 -7.200  

N 76.072 27.064 25.981 32.393 

Anlæg fordelt på udvalg og udstykninger (i 1.000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
U 12.150 21.250 8.350 7.750 

I   -7.200  

Familie- og uddannelsesudvalget U 50.797 14.450 13.189 3.785 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
U 6.955 28.920 13.183 631 

I -2.160    

Andre anlæg i alt 
U 70.902 63.620 34.722 12.166 

I -2.160  -7.200  

Udstykninger 
U 7.380 3.075 723 2.927 

I  -25.000   

Anlæg fordelt på projekter (i 1.000 kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget, i alt 
U 12.150 21.250 8.350 7.750 

I   -7.200  

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende  

foranstaltninger 
U 1.800 1.800 1.800 1.800 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 U 350 350 350 350 

Helhedsplan for Solrød Center U 3.000 3.000 3.000 3.000 

Reparation af broer og tunneller U 3.000 3.000 3.000 2.100 

Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune U 700    

Nedrivning af bygninger på stationspladsen U  1.300   

Træpolitik - bevaring, pleje og fornyelse af træer U    500 

Kystsikringsprojekt U 2.900 10.500   

Kystsikringsprojekt I   -7.200  

Robusthedsanalyse af kommunens vandløb U  500   

Skybrudsplan for Solrød Kommune U  200 200  

Analyse af mulighed for boligudbygning U 400 600   
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Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt  U 50.797 14.450 8.725 3.785 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på  

eksisterende daginstitutioner 
U 1.145 1.145 1.145 1.145 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen  U 1.000    

Pavillion ved daginstitutionen Bølgen U 357    

Ny integreret institution i Havdrup vest U 25.067 3.000   

Pavillion ved daginstitutionen Lindebo U  125   

Udbygning af daginstitutionen Tryllehytten U 6.200    

Pavillion ved Tryllehytten U 200    

Havdrup Skole, etape 1  U 2.920    

Havdrup Skole, etape 2 U 1.020    

Havdrup Skole, etape 3 U 4.568 4.000   

Havdrup Skole – udearealer U  2.040   

Havdrup skole, udskiftning af facade- og vinduespartier på  

bygning A 
U 1.020    

Uglegårdsskolen Genopretningsplan U  2.890 3.280 2.640 

Munkekærskolen pædagogisk læringscenter U  250   

Kvalitetsløft af skolernes inventar U 1.000 1.000   

Istandsættelse/ombygning af Børn og Unge Rådgivningen U 5.350    

Klimaskærm i Børn og Unge Rådgivningen og 10. klasse U   4.300  

Flytning af Klub2680 SIC U 600    

Ungecenter på Solrød Skole U 300    

 
 

Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 
U 7.955 13.289 15.383 17.931 

I -2.160    

Chr. Have - Udvidelse 3. etape med 625 m2 serviceareal I -2.160    

Halbyggeri ved SIC U 1.700  14.000 12.300 

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig Flasken 1,  

Solrød Landsby 
U 235 887   

ABA anlæg i SIC og Jersiehallen U 920    

Sansehave ved Plejecenter Christians Have U 969 252 252  

Biblioteks- og Kulturhus U 2.500 2.500   

Idrætsanlægsfond U 631  631 631 

Renovering af tennisbaner og lysanlæg U  650   

Faciliteter på Stranden U 1.000 9.000   

Kunstgræsbane i Havdrup U   500 5.000 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning - pulje 
Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafik-

sikkerheden, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafik-

uheld som kan relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og 

fremkommelighed på kommunens veje og stier 

Investeringer i forbindelse med spildevandsplan 2014-2026 
Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. B.la. skal 

kommunens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampanger for reduktion i 

anvendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieud-

skillere skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, 

regnbetingede udledninger, information til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m. 

Helhedsplan for Solrød Center 
Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i august 

2015. I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter styrker 

Solrød Center via en række projekter, der har til formål at gøre centeret mere attraktivt for borgere og er-

hvervsdrivende. Der har siden i 2016 foregået en prioritering og realisering i et samarbejde omkring disse 

projekter med undtagelse af Trafikpladsen (Fyrtårnsprojektet). Dette samarbejde om prioritering og realisering 

vil efter planen fortsætte i de kommende år og danne grundlag for hvilke konkrete projekter, der skal udføres. 

Med hensyn til trafikpladsen igangsættes analyse- og planlægningsarbejde, med henblik på videre udvik-

ling/realisering. Da helhedsplanen er en langsigtet strategisk plan, forventes det, at der skal søges om an-

lægsmidler i de efterfølgende år. I forbindelse med arbejdet med realiseringen undersøges muligheder for 

yderligere økonomisk tilskud i form af fonde og andet. Afhængig af hvilke projekter, der gennemføres, vil der 

kunne komme ekstra driftsomkostninger i den forbindelse. 

Reparation af broer og tunneller 
Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker nærmer sig 50 års alderen, og der er behov for at få vedli-

gehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse. 

Alle bygværker er i 2015/16 gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov. Vedligeholdelse er fordelt 

over overslagsårene. 

Mageskifte mellem Banedanmark og Solrød Kommune 
Ved etablering af den nye bane København-Ringsted sker der ekspropriation og omfordeling af jord mellem 

Banedanmark og de berørte jordejere, herunder Solrød Kommune. Det er mellem parterne vurderet, at den 

erstatning, som Banedanmark skal betale for de arealer, som er eksproprieret fra kommunen, overstiger den 

erstatning, som Solrød Kommune skal betale. Derfor skal Banedanmark godtgøres med 700.000 kr. for dette 

mageskifte. 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen 

I forbindelse med Solrød Kommunes køb af stationsbygningen pr. 1. december 2016, skal området indgå i 

Helhedsplanen for Solrød Center. Bygningerne forventes nedrevet primo 2020. 
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Træpolitikken - grundlag for bevaring, pleje og fornyelse af Solrød Kommunes træer 
Træpolitikken lægger op til, at der udarbejdes registreringer og specifikationer til brug for en optimal priori-

tering af træer, både i forhold til udskiftninger og kvalitet af træer og vækstbetingelser. Der er ønske om og 

behov for, at få tilvejebragt et sådan grundlag. Dette bl.a. for bedre at kunne bevare og forbedre de nuvæ-

rende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer i Solrød Kommune. Efterfølgende med bag-

grund i dette, kan konkrete forskønnelses-/foryngelsesprojekter udføres. Her kan komme såvel besparelser 

som ekstra udgifter afhængig af projektet (gamle, 'trætte' træer kan være meget krævende beskæringsmæs-

sigt, ny træer kræver mere i etableringen). 

Kystsikringsprojekt 
Projektet udspringer af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen, der blev vedtaget af Byrådet i 

oktober 2015. Byrådet vedtog i marts 2018 en kystsikring, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m over 

normalvandstanden i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen. Sikringen til kote 

2,00 m over normalvandstanden svarer til en 100 års hændelse, mens 2,80 m svarer til en 270 års hændelse. 

Byrådet vedtog endvidere, at kystsikringen øst for Strandvejen skal bestå af en naturlig udbygning af den 

eksisterende kystsikring ved Karlstrup og Solrød Strand samt et landdige i den sydlige del af kommunen ved 

Jersie Strand. Vest for Strandvejen skal kystsikringen overvejende bestå i en højvandsmur på to korte stræk-

ninger langs Strandvejen og højvandslukker i tre vandløb.  

Robusthedsanalyse af kommunes vandløb 
Administrationen har behov for et vidensgrundlag for, hvor store udledninger af regnvand Solrød Kommunes 

vandløb kan tåle (robusthed), når der skal meddeles tilladelser til udledning af regnvand. I forbindelse med 

klimatilpasning er udlederkravet til vandløb en vigtig faktor ved beregning af, hvor store mængder vand de 

enkelte klimatilpasningsløsninger skal kunne forsinke.  

En analyse af vandløbets eksisterende vandføring og fysiske forhold mm. kan give et mere præcist billede af 

vandløbets robusthed over for udledninger. Afgørelser om udledningstilladelse og krav om forsinkelse eller 

afværge kan hermed gives på grundlag af en kvalificeret analyse og vurdering. I forbindelse med tidligere 

revision af vandløbsregulativer har administrationen analyseret, hvor vandløbenes kapacitet ikke lever op til 

kommunens serviceniveau om, at der ikke må være vand på terræn oftere end hvert 10 år. Analysen indeholder 

en række forslag til tiltag i vandløbene for at øge kapaciteten der, hvor den ikke er tilstrækkelig. Der igang-

sættes forundersøgelser af tiltag der, hvor der kan opnås enighed med lodsejerne om et projekt. 

Implementering af skybrudsplan 
I forbindelse med kortlægning af behovet for klimatilpasning for at undgå skadevoldende oversvømmelser 

har administrationen analyseret, hvor skybrudshændelser vil skabe oversvømmelser - også efter at klimatil-

pasningen er gennemført. Der er i analysen peget på 5 områder i Solrød, hvor der vil ske oversvømmelser på 

terræn med 20 cm dybde eller derover. De 5 områder der peges på er der, hvor udgifterne til at undgå 

oversvømmelser er mindre end de skader der vil kunne ske ved oversvømmelsen. Der udarbejdes delplaner, 

der beskriver konkrete løsninger til forebyggelse af skader i de 5 områder. Analyserne skal også danne grund-

lag for at kunne tage højde for skybrudshændelser i forbindelse med anden planlægning og nyanlæg i kom-

munen. 

Analyse af mulighed for boligudbygning 
I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der udarbejdet en analyse af mulighederne for fortsat udbyg-

ning af Solrød Kommune. I budget 2018-2021 blev der medtaget udstykning af Børnehave Allé og Cordoza-

projektet. I 2019-2020 ønskes der undersøgt muligheden for realiseringen af de sidste muligheder for bolig-

udbygning i Solrød Center, Jersie Stations plads, Jersie Center. 
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Familie- og uddannelsesudvalget 

Bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende daginstitutioner  
I overensstemmelse med helhedsplan for dagpasningsområdet er der løbende en ændret anvendelse af stuer 

(VG/BH) samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapacitetstil-

pasninger og indeklimaforbedringer for øje. 

Udvidelse af daginstitutionen Bølgen  
Færdiggørelse af igangsat udvidelse af daginstitutionen Bølgen med 36 pladser til vuggestuebørn (til i alt 72 

vuggestuebørn i Bølgen) og 66 pladser til børnehavebørn (til i alt 132 børnehavebørn i Bølgen) begrundet i 

markant vækst i antallet af 0 – 5 årige i Strandområdet. Udvidelsen af Bølgen består af en ombygning af den 

eksisterende institution og en tilbygning til vuggestuebørnene. Byggeriet pågår og forventes afsluttet pr. 1. 

april 2019. 

Pavillion ved daginstitutionen Bølgen  
Nedtagning af opsat pavillon ved daginstitutionen Bølgen, der anvendes indtil udvidelse af daginstitutionen 

er færdig. 

Ny integreret institution i Havdrup Vest 
Ny integreret institution i Havdrup Vest med 8 fleksible stuer (fordelt med 36 vuggestuepladser/3 stuer og 110 

børnehavepladser/5 stuer) tilstræbes etableres i 2019 og 2020 for at imødegå efterspørgsel og servicering af 

nye boligområder. Byggeriet forventes afleveret i februar 2020.  

Pavillion ved daginstitutionen Lindebo 
Der opsættes pavillon ved daginstitutionen Lindebo, der anvendes indtil den nye daginstitution i Havdrup er 

klar i foråret 2020. 

Udbygning af daginstitutionen Tryllehytten 
Udvidelse af daginstitutionen Tryllehytten på i alt 34 børn, fordelt på 1 børnehavegruppe på 22 børn og 1 

vuggestuegruppe på i alt 12 børn samt ombygning af det eksisterende, for at imødekomme det stigende antal 

børn. 

Pavillion ved daginstitutionen Tryllehytten 
Der opsættes en pavillon ved institutionen Tryllehytten med plads til 3 ekstra børnegrupper, som kan give 

den yderligere kapacitet, som der er behov for i strandområdet. Pavillionen nedtages i oktober 2019 når ud-

videlse af Tryllehytten er færdig.    

Havdrup skole etape 1 
Havdrup Skole, etape 1 består af en tilbygning på 640 m2 til Bygning M til brug for undervisnings- og faglo-

kaler i fagene fysik/kemi, biologi, natur/teknik og geografi. Tilbygningen opføres som en ét-etages bygning, 

hvor faglokalerne placeres nordvendt, så disse har den bedst mulige placering i forhold til solen og de op-

varmningsmæssige forhold. Mod syd placeres et fælles ankomst- og læringsrum, som kan udnyttes fagvist 

eller i fællesskab. Med tilbygningen styrkes de naturfaglige fag, og hermed vil bygningen kunne leve op til de 

nutidige krav for fagene. 

Havdrup skole etape 2 
Etape 2. Efter tømning af bygning F til den ny bygning renoveres bygningen, bl.a. tag og klimaskærm. Det 

planlægges at starte med projektering i efterår 2018. I etape 2 forbliver faget design og håndværk adskilt, 

indtil renovering, ombygning og nyindretning er foretaget, hvorefter håndværk og design samles. 
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I etape 2 indrettes i bygning P et musiklokale, så musik flytter fra bygning F. Endelig anvendes det gamle sløjd 

lokale til depot. 

Havdrup skole etape 3 
"I etape 3 i 2019 renoveres i Bygning F lokaler til hjemkundskab og de resterende lokaler i bygning F. I etape 

3 udestår også bearbejdning af udearealer, som foreslås fastholdt ved renovering og opgradering af ude- og 

legearealer ved SFO og skole, herunder legeredskaber, udebelysning m.v. Herved sikres, at skolereformens 

intentioner efterleves med øget fysisk udfoldelse i pauser og fritid, så det sikres, at eleverne kan udfolde sig 

udendørs i den længere skoletid.  

Havdrup Skole - udearealer 
Skolen bindes i dag sammen af et overdækket pergolasystem. Pergolaen skal sikre, at man kan gå tørskoet 

fra bygning til bygning. For det samlede indtryk af skolen er kvaliteten af pergolaen vigtig. Pergolaen skal 

sammenbinde mange bygninger af forskellig alder, udseende og arkitektonisk kvalitet og skal derfor undergå 

en opgradering.  

Havdrup Skole - Udskiftning af facade- og vinduespartier på Bygning A 
Der er udskiftet vinduer og facadepartier i bygning B. Der resterer nu samme opgave på bygning A. Da ud-

gifter til dette arbejde er omkostningstungt, har udskiftningen været delt over flere år for ikke at overbelaste 

det samlede vedligeholdelsesbudget. Da bygning A og B er identiske, og de ligger tæt på hinanden, fremstår 

Bygning A i dag som ufærdig.  

Uglegårdsskolen, Genopretning 10 årig plan 
På baggrund af, at Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedbrud og slitage, er der udarbejdet en drift- og 

vedligeholdelsesrapport. Skolen er bygget i etaper i perioden fra 1972-1976 og er dermed 42 år gammel. 

Bygningen blev fredet i 2016 og er opført i 100 % træ. Rapporten er meget omfattende og har en grundig 

gennemgang af alle bygningsdele og udearealer samt tekniske anlæg. På alle emner er der lavet en tilstands-

vurdering og en vedligeholdelses- og reparationsinstruks. Derudover er udregnet overslagspriser på alle em-

nerne, prioriteret over en 10 årig periode. Ifølge rapporten er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 30 mio. kr., 

som ikke kan indeholdes i det nuværende budget for Uglegårdsskolen. Der foreslås at igangsætte genopret-

ningsarbejder fra 2020 og 10 år frem.  

I første omgang skal der ske er fokus på genopretning af klimaskærm. 

I 2020 laves råd i bærende bjælker i facader, ved at skifte bjælker ud og fjerne råd i andre, da de er bærende 

er bygningsarbejderne omfattende.  

I 2021 udføres renovering af pergola af pergolatag samt vinduer/skydedøre som nogen steder er kraftigt 

angrebet af råd. 

I 2022 vil der ske en delvis renovering af facadebeklædninger samt udbedring af kloaker som er beskadiget.   

I årene 2023 til 2030 forventes der et ekstraordinært behov for vedligehold og udskiftninger for ca. 16 mio. 

kroner. 

Munkekærskolen – pædagogisk læringscenter 
Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) fremstår i dag mørkt og ude af trit med nutidens nye og differen-

tierede undervisningsformer, der i højere grad lægger op til elevernes samarbejdende aktiviteter og bevæ-

gelse og de flere brugere af bl.a. arbejdsstationer. For at kunne rumme dette behov bliver rummet moderni-

seret, så det fremstår lyst, åbent og imødekommende. Der er behov for maling i lyse farver, opsætning af 

indirekte lys i loftet mod kip, udskiftning af armaturer, fjernelse af 2 vægge mm.   
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Kvalitetsløft af skolernes inventar 
På skolerne er der behov for udskiftning af klassesæt (borde og stole). Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2019 og 

2020 til udskiftning af klassesæt på skolerne. Et klassesæt består af 25 borde og 25 stoler, og det forventes, 

at der kan udskiftes ca. 40 klassesæt. Udskiftning vil blive lavet som et fælles udbud, hvor skolerne kan dispo-

nere over beløb svarende til deres forholdsmæssige andel af det samlede elevantal.  

Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen 
Børn og Unge Rådgivningens lokaler er meget slidt, og der er et behov for at opdatere indretning og over-

flader. Midlerne skal bruges til en ombygning og renovering af overflader samt forbedringer af indeklima, bl.a. 

ved etablering af et nyt ventilationsanlæg, ny belysning mm. Der skal også ske en renovering og indretning 

af yderligere toiletforhold til kunder og personale samt ændring af adgangsforhold. I dag er der kun 2 toiletter 

i alt til personale og kunder, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Målet er at forbedre arbejdsforholdene og tilpasse 

indretningen efter nutidige behov og skabe en moderne arbejdsplads for alle, så et godt arbejdsmiljø sikres.  

Klimaskærm i Børn og Unge Rådgivningen og 10. klasse 
Da klimaskærmen for Børn og Unge Rådgivningen og 10. klasse er utæt, er det nødvendigt at udskifte vinduer 

og yderdøre, efterisolere og pladebeklæde facader i begge bygninger, der er fra starten af 1970'erne. Målet 

er at forbedre arbejdsforholdene og sikre bygningen mod vandindtrængning med skade til følge og medar-

bejdere, der oplever trækgener. 

Flytning af Klub2680 i SIC 
Klub2680 skal flyttes fra nuværende lokaler i SIC til andre lokaler ved Hal C. Der skal etableres køkken, og 

købes nyt inventar, da meget af det nuværende inventar er bygget ind i nuværende lokaler og derfor ikke kan 

flyttes med. 

Ungecenter på Solrød gl. skole 
Det er indrettes lokaler til Ungecenter på Solrød gl. skole, bl.a. i Caféen (den gamle strandklub) og i andre 

lokaler på skolen, samt i lokalefællesskab med nogle af Produktionsskolens lokaler.  
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

Udvidelse af Plejecentret Christians Have, etablering af serviceareal 
I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig 

fra staten efter godkendelse af skema C i 2019. 

Halbyggeri ved Solrød Idrætscenter 
Helhedsplan for Idrætsområdet 2015-2019 påpegede vigtigheden af at udvikle idrætsfaciliteterne. Der er i 

2018 gennemført en forprojektering af de nye idrætsfaciliteter i et tæt samarbejde de berørte foreninger. På 

budgettemadag den 18. juni 2018 blev præsenteret to scenarier for udbygning inden for den økonomiske 

ramme og et scenarie, der overstiger den økonomiske ramme. I 2019 er afsat midler til let renovering af café 

efter flytning af klub 2680 til andre lokaler i SIC, og den resterende ramme er afsat i 2020 og 2021 til udbygning 

af idrætsfaciliteterne. 

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig Flasken 1, Solrød Landsby  
Flasken er i en kritisk stand, som nødvendiggør renovering/vedligeholdelse for at sikre den fortsatte drift. Der 

startede derfor et projekt i 2017 med at renovere stedet. I 2019 fortsættes udskiftning af elinstallationer, og 

der sker en generel istandsættelse med bl.a. malerarbejde, om lakering af gulve. I 2020 udskiftes tag og tag-

vinduer, da tag viser tegn på nedbrud, og tagvinduer udviser tegn på fugt. Det anbefales at energirenovere 

med det formål at spare på bl.a. varmeforbrug. 

ABA anlæg i SIC og Jersiehallen 
På baggrund af de mange indbrud i løbet af 2017 og på opfordring fra forsikringsselskabet om at få fokus på 

brand og opgradering af nuværende sikring etableres ABA anlæg i SIC og Jersiehallen. Der er indhentet over-

slag på opgaven. 

Sansehave ved Plejecenter Christians Have 
Etablering af sansehave ved Christians Have.  På de åbne arealer rundt om det samlede byggeri på Plejecenter 

Christians Have etableres 9 forskellige haver/aktiviteter, forbundet med gode gangstier, som giver mulighed 

for at beboerne på Christians Have kan nyde haveanlægget samt få mulighed for at være aktiv og få stimuleret 

alle sanser i haven. 

Biblioteks- og kulturhus 
Etablering af nyt bibliotek- og kulturhus i Solrød for at skabe et centrum og en drivkraft for kulturen i kom-

munen, der danner rammerne for kommunens kulturaktiviteter. Konkret betyder det, at de fysiske omgivelser, 

inde og ude, skal 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. 

Idrætsanlægsfond 
Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 80 %. De nærmere 

kriterier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

Renovering af tennisbaner og lysanlæg 
Tennisbanerne i Solrød er i en meget dårlig stand og renovering er højst påkrævet. Lysanlægget i Solrød er 

ligeledes i dårlig forfatning. Renovering af baner og lysanlæg igangsættes. 
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Faciliteter på Stranden 
Stranden er et vigtigt aktiv i Solrød Kommune, og der er mange borgere, som anvender Stranden til sport og 

aktiviteter. Der har været efterspurgt bedre faciliteter og nye muligheder. Der er 4 steder, hvor der er adgang 

til strand i Solrød Kommune; Trylleskov Strand, Østre Strandvej, Solrød Strand og Jersie Strand. 

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

idræt ved Østre Strandvej og forbedring af de grønne områder ved Stranden, herunder 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 budgettemadag den 18. juni 2018, hvor der blev fremlagt 2 modeller. En anden 

model er spredning af aktiviteter til øvrige adgangsveje eller en kombination af de to modeller.  

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2020 til faciliteter på Stranden. Udmøntning af puljen sker som følge af 

nærmere afklaring politisk i Byrådet. 

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 5.000.000 kr. i 2022. 

Afledt drift af anlægsprojekter 
Der er indarbejdet følgende afledte driftsudgifter i budgettet for 2019-2022. 

Afledt Drift, i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 

Afledt drift af anlægsprojekter – samlet sum 52 125 125 896 

Ny hal ved SIC    771 

Udbygning af Tryllehytten 52 125 125 125 

Afledt drift af ny hal ved SIC 
Driftsudgifter til ny hal ved SIC. Hallen er forventet i drift primo 2022 og beløbet er derfor årlige udgifter til 

drift af hallen fra 2022. Beløbet omfatter bygningsudgifter til drift af hallen samt udgifter til mandskab som er 

nødvendigt for at drive hallen.  

Afledt drift for udbygning af Tryllehytten 
Driftsudgifter til bygningsudgifter som følge af udbygningen af daginstitutionen Tryllehytten. Udbygningen 

forventes klar til brug 1. august 2019. 
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Udstykninger 
 

Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

Anlæg - (Rådighedsbeløb) År 2019 2020 2021 2022 

Trylleskov Strand U 1.994 2.413 723 2.927 

Havdrup Vest U 5.136 662   

Cordozaparken 
U 250    

I  -25.000   

Udstykninger, i alt 
U 7.380 3.075 723 2.927 

I  -25.000   

 

Trylleskov Strand 
Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejsgård, i nærheden af Trylleskoven, er i perioden fra 2007 

og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. 

Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

Rådighedsbeløb, Udgifter 2019 2020 2021 2022 

Trylleskov str. - Projektled, økomedarbejder 744 313 150 100 

Stationsplads   158 2617 

Trylleskov str. Friarealer - grønne områder 1.250 2.100 415 210 

Udgifter i alt 1.994 2.413 723 2.927 

 

Havdrup Vest  
Udbygningstakten i projektet er jævnfør den besluttede boligudbygningsplan. 

Havdrup Vest udgifter (i 1.000 kr.) 

Rådighedsbeløb, Udgifter 2019 2020 2021 2022 

Havdrup Vest - grønne arealer 204 140   

Havdrup Vest - vejanlæg etape 3 2.404    

Havdrup Vest - vejanlæg etape 6 650    

Havdrup Vest - vejanlæg etape 7/8 1.878 522   

Udgifter i alt 5.136 662   
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Øvrige udstykninger 

Salg af Cordozaparken 

Det nye område i Cordoza skal blive et fyrtårn. Det skal være "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og fun-

gere som en byport fra syd mod Køge Nord station. 

Øvrige udstykninger, udgifter (i 1.000 kr.) 

Øvrige udstykninger, udgifter 2019 2020 2021 2022 

Salg af Cordozaparken 250    

Udgifter i alt 250    

Øvrige udstykninger, indtægter (i 1.000 kr.) 

Øvrige udstykninger, indtægter 2019 2020 2021 2022 

Salg af Cordozaparken  -25.000   

Indtægter i alt  -25.000   

 



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022  TAKSTOVERSIGT 
 

 

 

197 

 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område 
 

 2018 2019 

Personskat 24,60 % 24,60 % 

Grundskyld – Landbrugsejendomme 6,15 ‰ 6,15 ‰ 

Grundskyld – Øvrige ejendomme 20,95 ‰ 20,95 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi 10,475 ‰ 10,475 ‰ 

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 ‰ 8,75 ‰ 

Kirkeskat 0,82 % 0,82 % 

Garantiprovision på lån optaget i forsyningsområdet, hvor kommunen stiller garanti   

- Solrød Spildevand A/S og Solrød Fjernvarme 1,0 % 1,0 % 

- Solrød Biogas A/S 1,5 % 1,5 % 

Rottebekæmpelsesgebyr – andel af ejendomsværdien 0,013 ‰ 0,010 ‰ 

 

Inkassogebyrer 2018 2019 

Rykkergebyr for restancer op til 500 kr. 150 150 

Erindrings- og rykkerskrivelser, pr. stk. 250 250 

Rentebetaling for sent indbetalte / udestående fordringer, rente pr. påbegyndt måned 1,0 % 1,0 % 

Rentebetaling for restance vedrørende ejendomsskat, rente pr. påbegyndt måned 0,5 % 0,5 % 

 

Diverse 2018 2019 

Bopælsattest, pr. stk. 75 75 

Sundhedskort, pr. stk. 200 200 

ID-kort til unge, pr. stk. 150 150 

Folkeregisteroplysning, pr. stk. 75 75 

Gebyrer for forkerte oplysninger til Det Centrale Personregister   

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage – indtil en måned 500 500 

- Bøde ved anmeldelse af flytning senere end en måned efter flytning 1.200 1.200 

- Bøde til logivært for urigtige oplysninger 1.200 1.200 

A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk 627 627 

B-pas (0 – 11 år) ekskl. fingeraftryk 115 115 

B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk 142 142 

C-pas (fra 65 år) inkl. fingeraftryk 377 377 

Ombytning af kørekort (slitage eller mistet) 280 280 

Fornyelse af kørekort (over 70 år) 130 130 

Kørekort med kørelærergodkendelse 280 280 

 

Taxa 2018 2019 

Salg af trafikbøger, pr. stk. 70 70 
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Renovation, inkl. moms – Én familiebolig 2018 2019 

Samlet takst pr. år. 2.969 3.568 

- heraf dagrenovation, pr. år. 1.114 1.038 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 819 842 

- heraf farligt affald, pr. år. 76 77 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 512 889 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 108 292 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 938 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 519 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 419 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 1.038 

 

Renovation, inkl. moms - Sommerhus 2018 2019 

Samlet takst pr. år. 1.766 2.104 

- heraf dagrenovation, pr. år. 668 623 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 410 421 

- heraf farligt affald, pr. år. 38 39 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 256 445 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 54 146 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 593 548 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 334 311 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 259 236 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 668 623 

 

Renovation, inkl. moms – Lejlighed med egen større genbrugsstation 2018 2019 

Samlet takst pr. år. (med container) 1.590 1.955 

Samlet takst pr. år (med sæk) 2.092 2.422 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container) 502 468 

- heraf dagrenovation, pr. år (med sæk) 1.004 935 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 410 421 

- heraf farligt affald, pr. år. 76 77 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 154 267 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 108 292 

 

  



MÅL OG ØKONOMI 2019 – 2022  TAKSTOVERSIGT 
 

 

 

199 

 

Renovation, inkl. moms - Lejlighed 2018 2019 

Samlet takst pr. år. (med container) 2.106 2.650 

Samlet takst pr. år. (med sæk) 2.607 3.116 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container) 502 468 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk) 1.003 934 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 696 716 

- heraf farligt affald, pr. år. 76 77 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 384 667 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 108 292 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 502 468 

 

Renovation, inkl. moms - Rækkehus 2018 2019 

Samlet takst pr. år. (med container) 2.268 2.842 

Samlet takst pr. år. (med sæk) 2.769 3.309 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med container) 613 571 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk) 1.114 1.038 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 696 716 

- heraf farligt affald, pr. år. 76 77 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 435 756 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 108 292 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 938 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 519 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 419 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 1.038 

 

Renovation, inkl. moms – Rækkehus med egen større genbrugsstation 2018 2019 

Samlet takst pr. år. (med container) 1.807 2.186 

Samlet takst pr. år. (med sæk) 2.308 2.653 

- heraf dagrenovation pr. år. (med container) 613 571 

- heraf dagrenovation, pr. år. (med sæk) 1.114 1.038 

- heraf genbrugsplads, pr. år. 491 505 

- heraf farligt affald, pr. år. 76 77 

- heraf administration, pr. år. 340 430 

- heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 179 311 

- heraf glas, papir og pap, pr. år 108 292 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 938 

Dagrenovation med 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 557 519 

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 419 

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 1.038 
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Renovation, inkl. moms - Sækkemærker 2018 2019 

Sækkemærke til ekstra dagrenovationssæk pr. stk. 25 25 

Internet ekspeditionsgebyr, pr. stk. 50 50 

 

Renovation, Særgebyr for ekstraordinære opgaver 2018 2019 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 

 

Renovation, Leje af ladcontainer 2018 2019 

Ladcontainer 5.250 5.250 

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 

 

Renovation, inkl. moms - Virksomheder 2018 2019 

- dagrenovation pr. sæk, pr. år 1.114 1.038 

- dagrenovation pr. sæk, 14 dages tømning, pr. år. 557 519 

- administrationsgebyr 469 240 

Adgang til genbrugsplads, pr. bil håndværker   

- pr. bil håndværker 12.324 12.324 

- pr. bil øvrige 3.189 3.189 

- Klip 231 231 

 

Gebyrer for byggesager  2018 2019 

Byggetilladelser*, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser* og  

nedrivninger kr. pr. time 
576 604 

Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time 576 604 

*Gebyr opkræves i to rater, første rate fra forhåndsdialogmøde til og med tilladelse/afgørelse og anden rate med 

 ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af byggesagen. 
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Gebyrer for Udtegning af kort, kopier, scanning m.m. 2018 2019 

A4 (210mm x 297mm)   

- Papir kr. pr. stk. 40 40 

- Ekspeditionsgebyr 0 0 

A3 (297mm x 420mm)   

- Papir kr. pr. stk. 150 150 

- Ekspeditionsgebyr 100 100 

A2 (420mm x 594mm)   

- Papir kr. pr. stk. 300 300 

- ekspeditionsgebyr 100 100 

A1 (594mm x 841mm)   

- Papir kr. pr. stk. 600 600 

- Ekspeditionsgebyr 100 100 

Publikationer, kommuneplaner, byplaner og lokalplaner og landsbyregistranter 65 65 

Attester, BBR – ejer/lejemeddelelser, oplysninger om matrikel, ejendomsnummer  

og ejerforhold mm.  pr. stk. 
70 70 

Fysisk eller digital kopi af sagsbilag og tegninger, pr. stk.   

- A4 (210mm x 297mm) 5 5 

- A3 (297mm x 420mm) 10 10 

- Indskanning A2 (420mm x 594mm) 90 90 

- Indskanning A1 (594mm x 841mm) 145 145 

- Indskanning A0 (841mm x 1.189mm) 200 200 

- Ud plotning A2 (420mm x 594mm) 40 40 

- Ud plotning A1 (594mm x 841mm) 65 65 

- Ud plotning A0 (841mm x 1.189mm) 100 100 

- Udlevering af pdf-filer 50 50 
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Familie- og uddannelsesudvalgets område 
 

Takst, kr. pr. måned i 11 måneder 2018 
2019  

januar-juni* 

2019   

august-december 

Dagpleje      Fuldtid (48 timer) 2.985 3.240 3.240 

          Deltid – 30 timers tilbud  2.052 2.052 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer) 3.188 3.230 3.272 

          Deltid - 30 timers tilbud  1.977 2.003 

Børnehave   Fuldtid (51 timer) 1.699 1.710 1.731 

          Deltid – 30 timers tilbud  1.181 1.196 

Frokostmåltid i vuggestue/børnehave (uanset timetal) 678 682 682 

SFO 1 1.767 1.816 1.816 

SFO 2 704 678 678 

Ungdomsklub Gratis Gratis Gratis 

* Juli måned er betalingsfri 
 

Kombinationstilbud –  

takst , kr. pr. måned i 11 måneder 
2018 

2019  

januar-juni* 

2019   

august-december 

Dagpleje    

Deltid – 30 timers tilbud 1.820 2.052 2.052 

Deltid – 35 timers tilbud 2.085 2.355 2.355 

Deltid – 38 timers tilbud 2.244 2.536 2.536 

Vuggestue    

Deltid – 30 timers tilbud 2.060 1.977 2.003 

Deltid – 35 timers tilbud 2.340 2.245 2.275 

Deltid – 40 timers tilbud 2.620 2.515 2.548 

Børnehave    

Deltid – 30 timers tilbud 1.282 1.181 1.196 

Deltid – 35 timers tilbud 1.432 1.317 1.334 

Deltid – 40 timers tilbud 1.587 1.454 1.472 

 

Maksimalt tilskud for deltidstilbud i private pasningsordninger 2018 2019 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer) 6.156 6.682 

          Deltid - 30 timers tilbud - 3.931 

Børnehave   Fuldtid (51 timer) 3.505 3.570 

          Deltid – 30 timers tilbud - 2.100 

 

Beregning af tilskud for deltidsplads i private dagtilbud 2018 2019 

Vuggestue – maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 121 131 

Børnehave - maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 69 70 
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Diverse 2018 2019 

Ungdomsskolen   

- Knallertkørekort, pr. stk. 470 480 

Skoler   

- Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time 227 232 

Naturbørnehaven   

- Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time 227 232 

- Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst   

 

Musikskolen1 2018 2019 

Børnemusik   

- Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.0502 1.0503 

- Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.0902 2.0902 

- Rytmik for 1-3 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

- Musik for 4-5 årige og 6-7 årige, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

- Rytmisk kor, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder Gratis Gratis 

- Sammenspil for ikke-soloelever, pr. 3 måneder 260 260 

- Solrød Drummer band, 75 min. ugentligt, pr. 3 måneder 400 400 

- Computer og Musicmaking, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 330 330 

- Solrød Band Klub, 100 min. ugentligt, pr. 3 måneder.  

Gratis, hvis man er tilmeldt instrumental- eller sangundervisning 
300 300 

- Dr. Band, 50 min. ugentligt, pr. uge, pr. hold 400 400 

Musik og leg for børn med særlige behov   

- Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.0502 1.0502 

- Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.0902 2.0902 

- Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 

  

                                                           

 
1 I tilfælde af musiklærerens fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. 
2 For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet 

betales som et engangsbeløb sammen med den første rate. 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område 
 

Madpriser 2018 2019 

Visiterede borgere, pr. måltid   

- Hovedret, normal inkl. transport 48,50 50,00 

- Hovedret, diæt inkl. transport 51,50 53,00 

Tilkøb   

- Forret/dessert 13,50 13,50 

- Forret/dessert – diæt 15,50 15,50 

- Smørrebrød, 4 halve stykker 35,00 35,50 

- Smørrebrød – diæt, 4 halve stykker 35,00 35,50 

- Tillæg til smørrebrød ved bestilling uden hovedret 8,50 9,00 

- Råkost 18,50 19,00 

- Energidrik 8,50 9,00 

- Morgenmad 20,50 21,00 

- Dagens kage 26,00 26,50 

- Klar suppe 15,50 15,50 

- Dagens suppe 15,50 15,50 

- Citronfromage 15,50 15,50 

- Frugtgrød med fløde 15,50 15,50 

- Mælkemad 15,50 15,50 

- Øllebrød med fløde 15,50 15,50 

- Gæstemad, hovedret 61,00 62,50 

 

Plejecenter Christians Have 2018 2019 

Rehabiliteringsophold, pr. døgn   

- Døgnkost 118,00 120,50 

- Vask af linned mv. 27,00 28,00 

Plejeboliger, pr. måned   

- Vask og leje af linned mv. 250 250 

- Betaling til husholdningskassen i bo-gruppen 2.600 2.970 

 

Daghjem/Dagcenter 2018 2019 

Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned 359 367 

Leje af lokaler til private foreninger mv., pr. time   

- Stor mødesal 354 362 

- Mødesal 2 258 264 

- Mødesal 3 258 264 

- Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetakst   
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Solrød Svømmehal 2018 2019 

Voksen   

- Morgenbadning, årskort 1.638 1676 

- Morgenbadning, halvårskort 870 890 

- Morgenbadning, kvartalskort 486 497 

Mandag – fredag 06.30 – 07.00 33 34 

Mandag – onsdag 07.00 – 08.00 23 24 

Tirsdag, torsdag – fredag 07.00 – 09.00 23 24 

Mandag – onsdag 14.00 – 15.00 (pensionist svømning) 15 15 

Mandag – onsdag 15.00 – 16.30 23 24 

Mandag – onsdag 16.30 – 22.00 33 34 

Lørdag – søndag 08.00 – 14.00 33 34 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (1 voksen + 1 barn i varmtvandsbassin) 43 44 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (ekstra voksen i varmtvandsbassin) 20 20 

Værdikort, pålydende 600 kr. 512 524 

Arrangementspakker – forsøgsordning   

 

Solrød Svømmehal 2018 2019 

Leje af svømmehal, pr. time   

- Udlejning til andre kommuner og privatskoler 870 890 

- Afbudstimer i skoletiden 870 890 

- Udlejning af hele svømmehallen til private 1.295 1325 

- Udlejning af 25 m. bassin (6 baner – helt bassin) 870 890 

- Udlejning af 25 m. bassin (3 baner – halvt bassin) 466 477 

- Udlejning af baby bassin i skoletid 522 534 

- Udlejning af øvebassin 717 734 

- Livredder 266 272 

 

Øvrige Haller (ekskl. specielarrangementer) 2018 2019 

Solrød Idrætscenter   

- Hal A, pr. time 717 734 

- Hal B, pr. time 512 524 

- Hal C, pr. time 614 628 

- Motionsrum3, pr. time 520 532 

- Øvrige lokaler, pr. time 235 240 

- Opsætning af scene, pr. gang 942 964 

- Opsætninger, pr. stol 10 10 

- Opsætninger, pr. bord 33 34 

- Gaffatape til gulvsammenføjning Materialepris 

                                                           

 
3 Ved længerevarende lejeforhold kan der indgås konkrete aftaler og individuel prisfastsættelse. 
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Øvrige Haller (ekskl. specielarrangementer) 2018 2019 

Leje af Reklameplads i Solrød Idrætscenter (1 årig aftale)4   

- Hal A - Skilt ved uret 6.500 6.500 

- Hal A - Skilt på Langsiden 5.000 5.000 

- Hal A - Skilt på endevæg – ved uret 10.000 10.000 

- Hal A -Skilt på endevæg – under uret 3.000 3.000 

- Motionsrum - Skilt 1.500 1.500 

Havdrup Idrætscenter   

- Hal 1 og Hal 2, pr. time 604 618 

- Springgrav Hal 2, pr. time (maksimal pris pr. dag er 8 gange timetakst) 614 628 

- Udlejning til fester - Udlejning af Hal 1, pr. time  

(Maksimal pris 12.000,- pr. arrangement) 
1.229 1.260 

Jersie Hallen, pr. time 604 618 

Munkekær Hallen, pr. time 512 524 

Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal 3.763 3.851 

Teknisk servicemedarbejder, pr. time 266 272 

Overnatning i kommunale idrætslokaler, pr. person 31 32 

Erstatninger – alle typer materialer5 Materialepris 

 

Øvrig udlejning af haller  2018 2019 

Andre institutioner og foreninger   

- Udlejning af borde, pr. stk. 26 27 

- Udlejning af stole, pr. stk. 10 10 

 

Udlejning Solrød Gl. skole   

Solrød Gl. skole – udlejning af Festsalen 225 230 

 

  

                                                           

 
4 Ved længerevarende lejeforhold på 3-5 år indgås konkrete aftaler og prisfastsættelse 
5 Taksten er tilføjet, dvs. den er ny. 
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Bibliotek – Bødetakster6 2018 2019 

Voksen (fra 14 år)   

- Lånetid overskredet 20 20 

- Efter 7 dage 41 45 

- Efter 30 dage 82 85 

- Regning (6 uger) – sendes til opkrævning ved 200 kr. 205 210 

Barn (under 14 år)   

- Lånetid overskredet 10 10 

- Efter 7 dage 20 25 

- Efter 30 dage 41 45 

- Regning (6 uger) 77 85 

- Efter 8 uger Opkrævning 

 

Bibliotek – Andet 2018 2019 

Erstatninger – alle typer materialer 

Materialets pris 

+ tillæg for 

klargøring 82,- 

Materialets pris 

+ tillæg for 

klargøring 85,- 

Andet materiale   

- CD og Videobokse, pr. stk. Pris for genanskaffelse 

- CD-rom mapper, pr. stk. Pris for genanskaffelse 

- Bilag til håndarbejdsblade mv. Pris for genanskaffelse 

Påmindelse om frist for aflevering - SMS reminder Gratis Gratis 

Påmindelse om frist for aflevering - E-mail reminder Gratis Gratis 

Fotokopier, pr. stk. 2 2 

Print, pr. stk. 2 3 

Salg af kasserede materialer Efter skøn 

Aktivering af alarm unødigt med udkald af vagt7 2.000 2.000 

Åbning af nøddøre unødigt 750 750 

Leje af lokaler til ”andre private foreninger mv”. 

Maksimal pris pr. dag er 6 gange timetaksten. 
  

- Lokale 23, pr. time 258 260 

- Lokale 24, pr. time 258 260 

- Lokale 25 A + B, pr. time 373 375 

- Lokale 25 A, pr. time 258 260 

- Lokale 25 B, pr. time 258 260 

 

  

                                                           

 
6  Bødetakster for aflevering af materialer efter 7 dage og opad er opskrevet for at kunne afholde stigende udgifter til licenser og trans-

aktionsomkostninger ved brug af nye betalingsfunktion så som MobilePay. Takster har ikke været prisfremskrevet i flere år på grund af 

kontantbetaling, som gjorde det lettere med runde beløb. 
7 Taksten er tilført, dvs. den er ny 
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Bevillingsregler 

 

Økonomisk Decentralisering (ØD) 

Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overholdelse af institutionens/afdelingens samlede budget og 

vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret over ØD-rammen, i overensstemmelse med styrings-

reglerne for Økonomisk Decentralisering, som kan findes i Principper for Økonomistyring.  

Områder inden for det enkelte ledelsesområde, der er omfattet af Økonomisk Decentralisering (ØD) er udskilt 

til særskilte profitcentre i OPUS (kommunens økonomisystem).  

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/råd-

husets ØD-ramme. Almindelig drift og Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis 

der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler.  Der gives 

derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt inden for det enkelte budgetår og dermed 

også mellem årene. 

Der kan maksimalt overføres op til 3 % af indeværende års korrigerede driftsbudgetramme på den enkelte 

institution/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt overstiger 3 % tilfalder resten af overskuddet kommu-

nens kassebeholdning.  

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelingens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan med 

henblik på at skabe balance eller overskud inden udgangen af det følgende regnskabsår. 

Bevillingsniveau 

Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobe-

villing pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder. 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt brugerfinansierede områder følger de definitioner, 

der er vedtaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, visse 

udgifter til ældreboliger samt refusion vedr. det specialiserede socialområde er udtaget af service-rammen. 

Derfor er der en opdeling af serviceudgifter i 2 typer – serviceudgifter inden for rammen og serviceudgifter 

uden for rammen. 

Bevillingsniveauet for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb (budgetbeløb) vedr. anlægsarbejder er ligeledes 

lagt på udvalgsniveau. Anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. 

Bevillingsniveauet for finansiering er rent teknisk lagt på det pågældende udvalg, Økonomi- teknik – og miljø. 

Der er dog praksis for, at det er Byrådet, der er bevilligende myndighed.  

Udvalgene kan inden for bevillingen omplacere budgetbeløb fra en konto til en anden, når blot det samlede 

forbrug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er inkluderet muligheden for, at bevilge øgede udgifter 

ved øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstændring kræver Byrådets godkendelse. 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet til 

at sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskridelse af som besparelse på det tildelte budget, dog 

under iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decentralisering (ØD). 
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Nedenfor er angivet de bevillinger, der indgår i budget 2019 og budgetoverslagsårene. 

 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

(Tallene er i faste priser - undtaget Finansiering, der er  

løbende priser) 
    

1. Drift og refusion 1.266,3 1.275,3 1.287,2 1.289,9 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 223,1 225,2 224,5 222,4 

Serviceudgifter – ramme 225,7 223,8 223,0 221,3 

Serviceudgifter – udenfor ramme 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overførselsudgifter 0,2 0,2 0,2 0,2 

Brugerfinansierede områder -2,8 1,2 1,3 0,9 

Familie- og uddannelsesudvalget 407,6 407,8 410,9 409,3 

Serviceudgifter – ramme 405,7 405,8 408,9 407,3 

Serviceudgifter – udenfor ramme -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Overførselsudgifter 3,8 3,8 3,8 3,8 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 635,5 642,3 651,7 658,1 

Serviceudgifter – ramme 345,6 352,0 357,8 363,7 

Serviceudgifter – udenfor ramme 71,0 71,5 72,5 72,9 

Overførselsudgifter 218,9 218,8 221,4 221,4 

2. Anlæg 76,1 27,1 26,0 32,4 

ØU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 12,2 21,3 1,2 7,8 

FU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 50,7 14,5 8,7 3,8 

SU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 5,8 13,3 15,4 17,9 

ØU – Skattefinansierede anlæg - udstykninger 7,4 -21,9 0,7 2,9 

3. Finansiering (ØU) -1.342,3 -1.335,9 -1.378,1 -1.419,4 

Finansiering, skatter -1.319,7 -1.257,1 -1.319,4 -1.444,6 

Finansiering, tilskud og udligning 13,9 -80,1 -54,2 34,8 

Finansiering, renter 0,8 0,8 1,9 1,9 

Finansiering, afdrag på lån 18,7 19,0 19,3 19,6 

Finansiering, øvrige finansforskydninger 0,0 0,1 -0,2 -0,2 

Finansiering, lånoptagelse -1,0 -1,0 0,0 0,0 

Finansiering, likvide aktiver -55,1 -17,7 -25,4 -31,0 
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Befolkningsprognose 2018 – i etårsintervaller 
 

ALDER 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 219 241 265 271 275 274 266 256 248 241 235 228 

1 244 248  260 278 282 285 281 272 265 258 252 245 

2 241 265 268 275 291 294 294 289 282 276 270 263 

3 232 271 284 281 287 301 301 300 297 291 286 279 

4 252 239 288 294 291 295 306 305 304 302 297 291 

5 260 267 254 298 303 298 300 309 308 309 307 301 

6 293 279 279 263 306 310 304 305 314 315 315 313 

7 317 302 289 287 270 313 316 309 310 320 321 321 

8 316 333 313 297 294 276 317 320 313 314 325 325 

9 301 308 340 316 300 296 277 317 320 313 315 325 

10 297 310 316 343 319 302 297 278 318 321 315 316 

11 363 297 318 319 346 321 303 298 278 319 322 316 

12 308 369 302 321 322 348 322 304 299 281 321 324 

13 312 313 371 303 321 322 347 322 303 299 281 321 

14 321 314 318 373 306 323 323 348 322 304 300 282 

15 287 331 317 319 374 307 322 322 348 322 304 300 

16 310 281 332 317 319 373 306 321 320 346 320 302 

17 322 310 279 329 314 315 367 302 316 316 341 316 

18 313 313 298 268 313 299 301 346 292 303 303 326 

19 293 297 295 279 252 289 279 279 321 273 282 284 

20 286 248 256 257 240 219 248 239 240 274 236 243 

21 203 238 195 197 200 184 169 186 184 184 208 181 

22 191 157 191 160 157 161 147 136 149 148 148 166 

23 168 178 146 169 144 139 143 130 123 132 132 132 

24 152 167 194 152 166 143 131 135 124 118 124 125 

25 121 145 192 208 165 176 146 134 138 126 121 127 
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ALDER 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

26 154 146 172 207 221 176 182 151 139 142 131 126 

27 164 170 171 189 221 230 181 186 157 145 148 137 

28 134 184 194 188 205 232 234 185 194 164 154 156 

29 150 172 216 213 207 220 241 242 196 205 176 166 

30 187 174 203 237 231 221 230 248 251 206 216 187 

31 193 219 206 223 256 245 230 238 258 260 217 227 

32 211 242 250 227 242 272 253 238 248 267 269 227 

33 222 220 269 268 244 254 279 258 245 255 275 275 

34 232 235 250 287 284 256 261 285 264 252 263 281 

35 219 254 266 270 306 300 265 269 294 273 262 272 

36 246 230 283 286 289 321 309 273 277 303 283 271 

37 285 274 260 302 304 302 328 315 279 284 311 290 

38 273 291 303 279 320 317 309 335 321 287 292 318 

39 319 294 322 322 297 334 326 317 343 329 296 301 

40 316 331 312 334 334 307 341 332 323 350 337 303 

41 351 330 345 321 343 340 310 343 333 326 353 339 

42 337 360 343 352 329 348 342 311 344 334 328 354 

43 333 340 371 348 357 333 348 341 310 343 334 327 

44 356 342 354 378 356 362 335 349 341 312 345 335 

45 384 358 357 362 386 361 365 337 350 343 313 346 

46 380 388 371 364 369 391 363 366 338 352 344 315 

47 329 383 402 379 372 375 393 365 368 339 353 346 

48 352 328 394 407 384 375 374 391 363 365 337 351 

49 402 346 336 397 410 384 373 371 388 359 362 335 

50 452 379 354 339 400 410 381 370 367 383 355 358 

51 385 442 391 359 344 402 409 380 368 365 382 353 

52 350 385 450 394 362 345 399 406 376 365 362 378 

53 323 338 392 450 395 362 341 394 400 371 359 357 
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ALDER 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

54 288 310 344 391 448 392 356 336 386 393 365 352 

55 323 285 319 347 394 447 389 354 332 382 389 361 

56 282 314 295 323 351 394 443 386 350 329 377 385 

57 280 277 324 299 326 351 391 439 382 346 325 373 

58 252 281 288 328 304 329 350 389 436 379 344 323 

59 272 248 291 291 331 305 326 347 385 431 375 341 

60 237 265 245 287 288 327 299 320 339 377 422 366 

61 241 235 264 242 285 285 320 293 314 333 369 413 

62 224 248 234 263 242 283 281 315 289 310 327 364 

63 253 218 245 232 262 240 279 276 309 283 304 322 

64 250 253 217 243 231 260 236 274 271 303 278 299 

65 222 246 250 215 241 228 256 232 269 265 296 272 

66 287 222 244 248 214 239 225 252 228 265 261 290 

67 252 284 221 243 248 213 236 222 249 225 262 257 

68 310 244 282 220 241 246 209 232 218 246 221 257 

69 304 306 242 280 220 240 242 207 229 215 243 218 

70 333 303 301 240 277 218 237 239 204 226 212 240 

71 294 327 300 298 237 273 216 233 236 201 222 209 

72 281 286 322 295 293 233 267 212 228 231 197 218 

73 261 273 280 315 288 287 227 260 207 223 225 192 

74 219 254 267 275 307 281 280 221 254 202 217 220 

75 198 217 248 261 268 299 273 272 215 247 197 211 

76 165 196 211 241 253 260 288 264 262 208 238 191 

77 152 165 191 205 234 246 252 279 256 255 201 231 

78 174 148 162 188 200 229 239 244 271 248 248 196 

79 110 167 144 158 182 194 221 230 235 261 239 239 

80 112 107 161 139 151 174 186 211 220 225 249 227 

81 87 108 103 155 133 144 165 177 200 208 213 236 
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ALDER 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

82 85 84 104 99 147 126 136 156 167 189 196 201 

83 79 79 80 99 94 138 119 128 147 157 177 185 

84 57 71 75 76 93 89 129 111 119 138 147 165 

85 69 53 67 71 70 86 82 119 103 110 127 135 

86 41 64 50 62 65 64 77 74 107 94 99 114 

87 24 37 58 46 55 57 56 68 65 94 83 87 

88 33 24 33 52 40 48 50 48 59 57 82 72 

89 28 32 23 31 47 36 43 44 43 52 50 72 

90 21 24 30 22 28 41 32 37 39 37 45 43 

91 22 18 22 27 19 24 35 28 31 33 31 38 

92 19 20 16 20 23 15 20 29 23 26 27 26 

93 15 17 18 15 17 19 12 16 24 18 21 22 

94 9 14 16 17 13 14 16 10 13 20 15 17 

95+ 21 18 26 33 39 39 41 46 42 43 48 50 

I ALT 22.147 22.518 23.305 23.744 24.123 24.351 24.352 24.289 24.231 24.171 24.107 24.016 
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