
 
 

 

Budgetforslag 2020 

Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti 
 
 
 
Indledning: 
 
Dette budgetforslag fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tager 
udgangspunkt i byrådets 1. behandling af budgetforslag 2020-2023, der blev behandlet 
den 7. oktober 2019. 
 
Både byrådets førstebehandlingsforslag samt dette reviderede budgetforslag vidner, 
om at det går godt i Solrød Kommune. I modsætning til vores nabokommuner lægges 
der således ikke op til besparelser på kernevelfærd, eller at skatten sættes op. 
 
Det er vigtigt for budgetforslagsparterne at føre en økonomisk ansvarlig politik. Da vi 
samtidig mener, at en række borgernære velfærdsområder bør opprioriteres, bliver der 
i budgetforslaget truffet en række klare og velunderbyggede prioriteringer, som skaber 
finansieringskraft til disse tiltag.  
 
Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ønsker ikke at der opføres et 
transport- og logistikcenter i Jersie. Derfor lægges der op til, at salgsindtægten for 
jordstykkerne i erhvervskilen på 21,4 millioner fjernes. Selv uden denne indtægt, er det 
lykkedes at fremsætte et budgetforslag i balance. Derimod er der indregnet en 
salgsindtægt fra Cordozagrunden - dog med en maksimal byggehøjde på fire etager. I 
den forbindelse reserverer vi en pulje på kr. 8 millioner til almene boliger et andet sted i 
kommunen. 
 
Budgetforslagsparterne sætter stor pris på de mange høringssvar, som er indkommet i 
forbindelse med behandlingen af budgettet, og vi kan med glæde konstatere, at det har 
været muligt at imødekomme en lang række borgerønsker. For os er det netop vigtigt, 
at borgerne også føler sig hørt på denne måde. 
 
Hensigten bag budgetforslaget er at komme tættere på en realisering af byrådets vision 
om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. 
 
 
 
 

Side 1 
 



 
 

 
 

Finanseringskrævende tiltag 
 

Nej til transportcenter ved Jersie 
Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti kan ikke støtte planerne om et nyt 
stort transportcenter i Jersie. Derfor budgetteres der heller ikke med salgsindtægter for 
området, i dette budgetforslag.  
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  21.400  0  0 

 

Vi vil have tankvognen og trygheden tilbage 
Det er vigtigt, at borgerne er trygge ved det lokale brandberedskab. Set i lyset af 
opløsningen af Østsjællands Beredskab er det derfor nødvendigt at tilbagerulle de 
besparelser, som er foretaget på Station Solrød. 
 
Der afsættes derfor kr. 500.000 om året til at øge bemandingen ved udrykning fra fire til 
seks mand. I bevillingen er ligeledes afsat midler til leasing af en tankvogn. 
 
Dette anses som nødvendigt for at Solrød Kommune på sigt vil kunne overholde 
responstiderne, når aftalen om fri disponering mellem Østsjællands Beredskabs 
ejerkommuner ophører. Her tænkes i særdeleshed på responstiderne til Havdrup, hvor 
køretiden fra Lellinge vil blive problematisk.  
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  500  500  500  500 
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Vi skal være skarpere på klimaet 
I Solrød Kommune er vi kommet langt med forskellige miljømæssige tiltag – som 
eksempelvis biogasanlægget, den kommende affaldssortering og den generelle 
reduktion af CO2. At vi er kommet så langt, skyldes ikke mindst vores egen klimaplan, 
der dækker 2010-2025. Af den fremgår et ønske om, at vi bliver CO2-neutral i 2025. Det 
er lige om lidt, og skal ønsket blive til virkelighed, er vi nødt til at have øget fokus på 
området. 
  
Vi foreslår, at vi afsætter kr. 550.000 til at forbedre vores klima. De kr. 100.000 skal gå til 
ekstern råd og vejledning, mens de resterende kr. 450.000 skal gå til konkrete tiltag. Vi 
ønsker handling frem for snak. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  550  0  0  0 

 

Ekstra familierådgiver, BUR 
Siden 2015 har børnetallet i Solrød Kommune været stigende - og stigningen vil 
fortsætte. I 2023 vil der således være 880 flere børn i alderen 0-17 år, end der var i 2015.  
 
Denne stigning kan også ses i antallet af børn i kommunens familieafsnit. Her er antallet 
af sager steget fra 298 i 2016 til 352 i 2019. Det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver er 
steget fra 25 til 35, hvilket med administrationens egne ord »nærmest sætter 
intentionerne med Solrød-modellen ud af kraft«.  
 
I mail af 15. oktober 2019 oplyser administrationen dog, at det gennemsnitlige sagstal 
ligger på 46 pr. rådgiver. Administrationens budgetforslag lægger op til at ansætte en 
ekstra syvende rådgiver. Det vil imidlertid kun få sagstallet ned på 40. Vi foreslår derfor, 
at der bliver ansat yderligere én rådgiver, så tallet kan komme ned på 34 pr. rådgiver. 
 
Opsummering: 
Eksisterende bemanding (6 rådgivere): 46 sager/medarbejder 
Med 1. behandlingsforslaget (7 rådgivere): 40 sager/medarbejder 
Med vores forslag (8 rådgivere): 34 sager/medarbejder 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i t.kr.  509  509  509  509 
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Afledt drift (bla. afledte IT-udgifter): 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  82  46  46  46 

 
 

Tilbagerulning af tidlig overgang til børnehave 
Den 1. januar 2017 begyndte børn i vuggestue og dagpleje at komme tidligere i 
børnehave. Før da skete dette, når barnet fyldte tre år, men med den nye ordning skete 
overflytningen, når barnet blev to år og ti måneder.  
 
Årsagen til den tidligere overflytning var alene økonomisk. Der er således ingen 
pædagogisk belæg for denne praksis. Den har da også vist sig ikke at fungere for 
familierne. En del børn er, blandt andet på grund af brug af ble, ikke klar til at skifte fra 
dagpleje/vuggestue. Det skaber angst og frygt hos børnene og store frustrationerne i 
familierne. 
 
Ved vedtagelsen af denne praksis blev byrådet forsikret om, at børn, der ikke var klar til 
at skifte til børnehave, kunne vente. Det har dog vist sig, at det er besværligt og 
bureaukratisk at få lov til det.  
 
Vi foreslår derfor, at ordningen rulles tilbage, og at vi i budgettet finder de cirka kr. 2,5 
millioner det koster. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  2.422  2.467  2.470  2.500 

 
 

Ældrerådet 
Ældrerådet har fremsat et ønske om at få hævet det nuværende budget på kr. 30.000 til 
kr. 65.000 årligt, så det kan forbedre betingelserne for målsætningen om at være et 
aktivt og synligt Ældreråd.  
 
Vi ønsker at imødekomme dette ønske. 
 

Side 4 
 



 
 

 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  35  35  35  35 

 

Vi ønsker en handicapvenlig strand 
I Solrød har vi en skøn strand, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Men adgangen til 
badebroerne og vandet er ikke handicapvenligt. Således har Handicaprådet i Solrød 
Kommune flere gange gjort byrådet opmærksom på, at vi her står over for en 
udfordring.  
 
Budgetforslagsparterne er derfor enige om over to år at afsætte i alt kr. 300.000 til 
tiltag, der skal gøre vores strand handicapvenligt, eksempelvis et kørestolsunderlag på 
sandet, et gelænder og en lift. Prioriteringerne af midlerne skal ske i samarbejde med 
Handicaprådet. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  150  150  0  0 

 
 

Vejbelysning på Tykmosevej giver flere cyklister 
Solrød Kommune er en skøn kommune - også for cyklister. Med få undtagelser har vi et 
veludviklet net af cykelstier, så det er let at komme rundt.  
 
Men ikke alle cykelstier er oplyst. Det gælder eksempel på Tykmosevej, der går fra 
Havdrup til Solrød Landsby.  
 
Det er vores opfattelse, at vi med en vejbelysning både kan gøre cykelstien mere sikker 
og få endnu flere til at tage cyklen frem for bilen. De kr. 2 millioner til lys på Tykmosevej 
er derfor en investering i borgernes tryghed og i klimaet. 
 
Vejbelysningen vil desuden have en gavnlig effekt ift. trafiksikkerheden på kørebanen, 
foruden at belysningen vil være med til at binde Havdrup og Solrød bedre sammen. 
 
Anlæg: 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 
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Ændring i 
t.kr.  1.945  0  0  0 

 
Drift: 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  70  70  70  70 

 
 

Trafiksikkerhed i Jersie Landsby, mere sikre rundkørsler 
og mere sikker skolevej i Havdrup 
 
Solrød skal være et sikkert område at færdes i. Det er desværre ikke tilfældet alle steder. 
For eksempel på Yderholmvej gennem Jersie Landsby. Her bliver der fortsat kørt med 
for høj fart, og den såkaldte 2:1-vej med fleksible cykelstier/kørebaner har vist sig ikke at 
virke. Samtidig er det en udfordring, at busserne til udflytterbørnehaverne parkerer på 
cykelstien, så det er umuligt at komme forbi. Vi foreslår derfor, at der afsættes midler til 
at øge trafiksikkerheden i Jersie Landsby. 
 
Også på Skolevej i Havdrup, kan trafiksikkerheden med fordel forbedres. Vi ønsker 
således, at vejbanen fremadrettet gøres til parkeringsfri zone, med henblik på at 
forbedre trafiksikkerheden for cyklister, samt skabe bedre oversigtsforhold i vejkrydset 
Nylukkevej/Skolevej. 
 
Sidst men ikke mindst ønsker vi, at byrådet følger de anbefalinger, som COWI har givet 
omkring bedre trafiksikkerhed i vores rundkørsler.  
 
Samlet set afsættes der ekstraordinært 1,5 mio. kroner i 2020, i tillæg til den årlige pulje 
på 1,8 million kroner, der er afsat i forvejen. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  1.500  0  0  0 
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Der er ingen undskyldning for ikke at gå i gang med en 
kunstgræsbane i Havdrup næste år 
Havdrup er kendt for et rigt idrætsliv. Men i flere år har det blandt fodboldspillere været 
et ønske, at byen, i lighed med Solrød, får en 11-mands kunstgræsbane. Dette er der 
enighed om i byrådet. 
 
Sidste års budgetaftale konkluderer dog desværre, at aftaleparterne "...ser ingen 
mulighed for realisering af projektet før 2022/2023". Vi mener dog at dette er et spørgsmål 
om politisk prioritering, hvilket gør at vi vil fremrykke den planlagte VVM-screening fra 
2021 til 2020. Således vi anlæggelsen og ibrugtagen af banen kunne finde sted i 2021.  
 
Vi bemærker desuden at der i sidste års budgetaftale, kun er afsat hhv. kr. 500.000 til 
projektering og myndighedsbehandling, samt kr. 5 millioner til anlæg af selve banen. 
Erfaringsmæssigt er dette tal urealistisk for anlæg af en 11-mands kunstgræsbane af 
god kvalitet. Rammebeløbet til anlæg af kunstgræsbane ønskes således hævet fra kr. 5 
millioner til kr. 10 millioner kroner. 
 
Det er et politisk fokuspunkt, at banen skal anlægges med miljørigtigt granulat.  
 
Opsummering: 
I det oprindelige budget var der afsat kr. 500.000 til miljøundersøgelser i 2021 - disse 
fremrykkes til 2020. 
 
Derudover afsættes der kr. 10 millioner til en bane i 2021 (opjustering med 9,5 mio, da 
der var afsat kr. 500.000 i forvejen til forundersøgelsen i 2021).  
 
De afsatte kr. 500.000 fjernes i 2022, da banen med dette budgetforslag allerede er 
bygget her. 
 
 
Miljøundersøgelse og anlæg: 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  500  9.500  -5.000  0 

 
Afledt drift: 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  0  300  300 
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Forundersøgelse, Medborgerhus i Havdrup 
 
Havdrup har et rigt foreningsliv. Ofte er det udfordret af ikke at have fysiske rammer til 
dets mange aktiviteter. Derfor har en række borgere forespurgt om muligheden for at 
få et Medborgerhus. I første omgang ønsker man at foretaget en behovsanalyse.  
 
Budgetforslagsparterne erkender behovet og ønsker at afsætte kr. 100.000 til sådan en 
analyse. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  100  0  0  0 

 
 
 

Reservation til grundkapitallån til almene boliger 
Befolkningstallet i Solrød Kommune stiger. Det samme gør efterspørgslen af boliger. 
Borgere, der har boet i Solrød i en lang årrække, måske hele deres liv, oplever desværre, 
hvordan de ved eksempelvis en skilsmisse ikke har mulighed for at få en bolig i 
kommunen. De efterspørger derfor flere almene boliger, som de har råd til at bo i. 
 
Budgetforslagsparterne ønsker at imødekomme dette ønske ved i 2021 at reservere en 
pulje på kr. 8 millioner til almene boliger. 
 
Forslaget er, at der opføres familieboligprojekter med et gennemsnitligt 
bruttoetageareal pr. bolig på under 90 kvadratmeter. På den måde vil den kommunale 
grundkapital udgøre 8%. 
 
Herved kan der bygges almene familieboliger til en samlet anlægssum for kr. 100 
millioner såfremt alle boliger er under 90m2. Reservationen til grundkapitallån, vil dog 
også kunne anvendes opførsel til ungdomsboliger eller ældreboliger. 
 
Budgetforslagsparterne ønsker at gøre brug af “fleksible kriterier”, ved udlejning af 
nyopførte almene boliger. Herved sikres det, at boligerne eksempelvis kan målrettes 
skilsmisseramte Solrødborgere. På denne måde kan skilsmisseramte børn fortsætte i 
samme skole med mindst mulig påvirkning af deres sociale liv.  
Budgetforslagsparterne er desuden åbne for andre fleksible kriterier, såsom tilknytning 
til arbejdsmarkedet, samt ansøgere der er under uddannelse. 
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Finansforskydning: 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  8.000  0  0 

 

Borgerne skal vide, hvad der sker i byrådet 
I borgertilfredshedsundersøgelsen svarede 45% af respondenterne, at de ville gøre brug 
af byråds-tv, såfremt dette blev tilbudt. 
 
Før at øge borgerinvolveringen i det kommunale og det politiske arbejde foreslår vi 
derfor at indføre live-streaming af byrådsmøderne, således at møderne kan ses blandt 
andet på Solrød Kommunes facebookside. 
 
Anlægsudgift (køb og installering af udstyr): 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  100  0  0  0 

 
Løbende drift: 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  90  90  90  90 

 
 

Analyse af udnyttelsen af halkapaciteten 
Solrød er en idrætsby. Det kan vi med rette være stolte af. Vi ønsker at give de bedste 
rammer til vores mange sportsforeninger, herunder halkapacitet.  
 
Vi foreslår derfor, at vi får lavet en undersøgelse af lokaleudnyttelsen i Solrød 
Idrætscenter (herunder Solrød Svømmehal), Jersie Hallen, Munkekær Hallen samt 
Havdrup Idrætscenter. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i  100  0  0  0 
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t.kr. 

 
 

En god folkeskole skal være endnu bedre 
Solrød Kommune er en af de kommuner, der bruger færrest penge på folkeskolen målt 
pr. elev. Budgetforslagspartnerne foreslår derfor, at der afsættes kr. 500,- kroner ekstra 
pr. elev for at styrke skoleområdet. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  1.316  1.340  1.380  1.430 

 
 

Styrket rekruttering og fastholdelse i hjemmeplejen 
samt hjemmesygeplejen 
 
Solrød Kommune vil i de kommende år opleve en stigning i antallet af plejekrævende 
ældre medborgere. Fastholdelse af vores dygtige medarbejdere på ældreområdet, samt 
rekruttering af nye medarbejdere, er derfor centralt for at kunne yde ældrepleje af høj 
kvalitet. 
 
Med budgetforslaget, afsættes der kr. 704.000 i 2020 og kr. 668.000 i de følgende år, til 
en ny medarbejder på HR-området. Det er vores forventning, at denne medarbejder 
kan være med til at styrke arbejdet med sygefravær, rekruttering og trivsel i hele Solrød 
Kommunes organisation, herunder i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 
 
Vi bemærker desuden, at forsøgsordningen “Sund arbejdsplads”, med en 
fysio-/ergoterapeut på deltid gøres permanent (pris 250.000 kroner). 
 
Budgetforslagsparterne mener dog ikke at disse to tiltag kan stå alene. Vi ønsker derfor 
at afsætte en pulje på 1 mio. kroner årligt, til tiltag der direkte har til formål at fremme 
bedre arbejdsmiljø og trivsel i hjemmeplejen samt hjemmesygeplejen. En del af beløbet, 
kan om nødvendigt anvendes til at indføre bonusordninger, som kan honorere dygtige 
medarbejdere, og sikre fastholdelse af disse. 
 
Det er et politisk ønske, at puljens midler anvendes til konkrete tiltag, frem for analyser 
og rapporter på området. 
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Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  1.000  1.000  1.000  1.000 

 

Ensomhedens dag 
Der er for mange ensomme i Solrød Kommune. Statens Institut for Folkesundhed 
offentliggjorde tidligere i år en undersøgelse om ensomhed blandt borgere på 65 år og 
ældre. Den viser, at Solrød – desværre – ligger i toppen TV Lorrys dækningsområde. Det 
skal vi gøre noget ved.  
 
De ensomme skal ikke være ensomme, og det handler om at gøre emnet synligt. Derfor 
foreslår budgetforslagsparterne, at vi én gang om året afholder Ensomhedens Dag.  
 
Denne dag skal fokusere på ensomhed i alle aldre, for på den måde at tydeliggøre 
vigtigheden af dette alvorlige emne. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  10  10  10  10 

 
 

Tilskud til badebro 
Solrød har en dejlig strand, som mange ynder at bruge – også til at bade fra. Ofte er 
vandstanden dog for lav til at de eksisterende badebroer er egnede.  
 
Derfor har Solbaderne taget initiativ til at få forlænget badebroen ved Solrød 
Strandpark. Målet er at indsamle kr. 300.000 til projektets realisering.  
 
Vi vil gerne kvittere for det flotte initiativ ved at afsætte kr. 100.000 til den forlængede 
badebro. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  100  0  0  0 
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Finanseringsgivende tiltag 
 

Udstykning, Stationspladsen 
Budgetforslagsparterne anser det som vigtigt, at planerne for Solrød Stationsplads 
konkretiseres og føres ud i livet.  
 
Som følge heraf, budgetteres der med en forsigtig salgsindtægt på kr. 25 millioner. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.    -25.000  0  0 

 
 
 

Rammebesparelse på konsulentbistand 
Solrød Kommune bruger i dag et relativt stort beløb på konsulentbistand inden for 
Teknik og Miljø.  
 
Det foreslås derfor at konsulentbudgettet for hhv. “Plan og kollektiv trafik” samt “Teknik 
og Miljø ØD/Sekretariat” nedsættes med 5%. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -74,5  -74,5  -74,5  -74,5 

 

Bedre veje for færre penge 
Borgerne i Solrød forventer veje af en god kvalitet. Igennem de seneste år, er dét 
omfang som kommunen har valgt at udskifte kantsten i, dog kommet bag på mange 
borgere.  
 
Vi mener at eksempelvis, cementkantsten godt kan vente med at blive udskiftet med 
nye kantsten af granit, til at de eksisterende kantsten er slidt op. 
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Samme tendens ses på visse strækninger i forhold til slidlag, hvor reparationer i nogen 
grad, godt kan erstatte udlægning af et helt nyt slidlag. 
 
Vi mener at dette giver anledning til skarpere prioritering af kommunens 
vejvedligeholdelse, med henblik på at anvende pengene til mere påtrængende formål. 
 
Der budgetteres derfor med en rammebesparelse på 5% på “Asfalt”, “Belægninger”, 
“Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser”, “Byudstyr, og skilte” samt 
“Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet” 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -171,5  -171,5  -171,5  -171,5 

 

Rammebesparelse på bygningsvedligehold 
I Solrød Kommune er vi kendt for en fornuftig vedligeholdelsesstandard på vores 
bygninger. For at sikre at vedligeholdelsesarbejde udføres bedst og billigst, er det 
nødvendigt at konkurrenceudsætte vedligeholdelsesopgaver i endnu større grad, end 
det er tilfældet nu. 
 
Vi foreslår derfor, at man gør brug af Bidex-platformen, som giver håndværkere 
mulighed for løbende at byde ind på vedligeholdelsesopgaver.  
 
Siden august 2016 har Bornholms Regionskommune sparet mindst 18% på at udbyde 
vedligeholdelsesopgaver på deres ejendomme gennem Bidex.  
 
Vi foreslår dog at lægge en mindre besparelse ind på 5% på budgetterne for hhv. 
indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse, som så kan overraske positivt. 
 
Det bemærkes at der ikke foretages besparelser, ift. den afsatte pulje på 10,5 mio til 
Uglegårdsskolens genopretningsplan. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -855  -855  -855  -855 
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Nednormering i kommunikationsafdelingen 
 
Det er budgetforslagsparternes vurdering, at kommunens behov for ekstern 
kommunikatiosrådgivning må vige til fordel for mere borgernære velfærdsområder. 
 
Der foreslås derfor en nednormering med 1 årsværk i kommunens 
kommunikationsafdeling. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -560  -560  -560  -560 

 
 

Ingen trykning af “Mål og økonomi” 
 
“Mål og økonomi” trykkes i dag i fysiske eksemplarer. Det foreslås at trykningen 
afskaffes, således at “Mål og økonomi” fremadrettet kun forefindes digitalt. Dette vil 
også være et lille, men vigtigt klimasignal. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -14  -14  -14  -14 

 
 

Rammebesparelse på rådhusets inventar, 
kontorartikler og planteservice 
Det er budgetforslagsparternes vurdering, at kommunens behov for inventar på Solrød 
Rådhus, samt kontorartikler og planteservice på Solrød Rådhus, må vige til fordel for 
mere borgernære velfærdsområder. 
 
Der budgetteres derfor med en rammebesparelse på 10%, på kontoen "inventar, 
kontorartikler og planteservice". 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i  -75,4  -75,4  -75,4  -75,4 
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Nej til højhusbyggeri i og omkring Solrød Landsby 
Det er vigtigt for budgetforslagsparterne, at der sker en afbalanceret udbygning af 
Solrød Kommune. Vi er således nervøse for planerne om at foretage udstykning af 
jordarealet syd for Jersie Center (“Kælkebakken”) samt nord for Solrød Landsby.  
 
Et særlig fokuspunkt er således, at der ikke sker højhusbyggeri i og omkring Solrød 
Landsby, da det efter vores vurdering, vil være ødelæggende for landsbyen. 
 
Realisering af yderligere boligudbygning end arealerne ved Jersie Center og Solrød 
Landsby, vurderes til at kunne analyseres indenfor eksisterende budget, i stil med den 
temaanalyse som blev besluttet og foretaget ifm. “Budgetaftale 2017-2020”. 
 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -600  0  0  0 

 
 

ABA-anlæg afventer 
 
Budgetforslagspartnerne anser det ikke for tilstrækkeligt underbygget, at omkostningen 
til ABA-anlæg generelt set modsvarer gevinsten ved disse. 
 
Udgifterne hertil udsættes derfor, indtil at der forefindes et mere grundigt 
baggrundsmateriale. 
 
Dog afsættes der 250.000, til færdiggørelse af ABA-anlæg på Uglegårdsskolen. 
 
 
 ABA-anlæg Solrød Rådhus 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  -400  0  0 
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ABA-anlæg daginstitutioner og andre bygninger 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -1.500  0  0  0 

 
ABA-anlæg jobhuset 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  -100  0  0 

 
ABA anlæg i aktivitetscentret- og frivillighedscentret og netværkshuset 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -350  0  0  0 

 
Afledt drift af ABA-anlæg 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  -158  -210  -210 

 

Lad skiltene vise dig cykelvejen 
Solrødborgerne er glade for at cykle. Og det skal vi bakke op om. Desværre er ikke alle 
klar over, hvordan vores på mange måder gode net af cykelstier hænger sammen. 
Konsekvensen er, at en del kører på cykel på vejene og ikke på de cykelstier, der løber 
ganske tæt på. Vi ønsker derfor at forbedre den mangelfulde skiltning. 
 
I stedet for at anlægge en ny cykelsti ved Cementvej, afsættes der et engangsbeløb på 
75.000 kroner til at øge kendskabet til kommunens cykelstier, i form af bedre skiltning. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -300  -3.100  -700  0 

 
Afhjælpende foranstaltninger (bedre skiltning) 
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Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  75  0  0  0 

 
 

Hellere bedre rammer end store haller 
Der er til tider pres på haltiderne i Solrød Kommune. Men løsningen er ikke 
nødvendigvis en ny, stor hal, sådan som det oprindelige budgetforslaget lægger op til. 
 
Vi mener, at kapacitetsproblemerne kan løses med et mindre byggeri. Derfor foreslår vi, 
at udbygningen af Solrød Idrætscenter bliver nedjusteret fra kr. 26,82 millioner til kr. 
10,1 millioner (inklusive en kapacitetsanalyse - se særskilt ændringsforslag) målrettet til- 
og ombygning . 
 
Vi er desuden opmærksomme på, at privatskolerne i kommunerne udtrykker et behov 
for haltid. Her opleves det dog, at kommunen ikke er tilstrækkeligt interesseret i et 
samarbejde. Vi ønsker at drøfte mulighederne for offentlig/privat samarbejde omkring 
hallerne. 
 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  -4.288  -12.534  0 

 

Strandens Hus skal være hele byens hus - og derfor 
lytter vi til høringssvarene 
Budgetforslagsparterne er enige om, at Strandens Hus er en god idé med de nye og 
forbedrede faciliteter til vandsportsfolk.  
 
Vi er også enige om, at huset ikke skal fungere som en lukket klub, hvor byens borgere 
uden tilknytning til vandsportsklubberne ikke vil føle sig velkomne. Derfor er det vigtigt, 
at huset rummer et sted, hvor der er fri adgang og mulighed for at drikke en kop kaffe 
eller få et stykke mad med udsigt over vandet.  
 
Mange borgere er bekymret for, at der skal komme en stor restaurant med mange 
besøgende. Vi har lyttet til disse indvendinger.  
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Skal Strandens Hus blive en succes, kræver det først og sidst en folkelig opbakning.  
Projektet kan ikke tåle den modstand, det har fået. 
 
Vi foreslår derfor en café frem for en restaurant. I samme ombæring skal byggeriet af 
café-bygningen dimensioneres således at der maksimalt er 60 indendørs og 30 
udendørs siddepladser.  
 
Samtidig skal cafeen have åbent til senest kl. 22.00, for at mindske nabogener. Ved 
særlige arrangementer, kan der tillades aktivitet frem til kl. 01.00, under forudsætning at 
dette maksimalt sker fem gange årligt. 
 
Budgetforslaget lægger op til en forøgelse på 40 procent til Strandens Hus - fra kr. 10 
millioner til kr. 14 millioner. Det finder vi for ubegrundet og mener, at en stigning på kr. 
2 millioner vil kunne dække behovene. 
 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  -2.000  0  0 

 
 
 

Tilpasning af budgetsikkerhedspulje 
 
Solrød Kommune har for vane at præsentere væsentligt bedre driftsresultater, end der 
budgetteres med.  
 
Således var den disponible kassebeholdning ved aflæggelse af regnskab 2016 
eksempelvis kr. 68,2 millioner højere end budgetteret. Samme tendens sås året efter, 
hvor der ved aflæggelse af regnskab var en disponibel kassebeholdning der var kr. 71,8 
millionerr højere end budgetteret.  
 
Budgetforslagsparterne finder det derfor forsvarligt, at nedsætte kommunens 
budgetsikkerhedspulje med kr. 2 millioner pr. år. 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  -2.000  -2.000  -2.000  -2.000 
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Vi skal også støtte vores foreningsliv 
Solrød Idrætsanlægsfond gør det godt og hjælper vores mange idrætsforeninger med 
mange gode projekter. Vi ønsker at udvide fonden, så det bliver en idræts- og 
foreninganlægsfond. På den måde kan kommunens frodige foreningsliv også komme i 
betragtning til deres mange projekter. 
 
Den økonomiske ramme i fonden forbliver uændret. 
 
 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i 
t.kr.  0  0  0  0 

 
 

Vi skal have større fokus på hjemmepleje, 
hjemmesygepleje og sygeklinik - særligt i Havdrup 
For at fremtidssikre Solrød Kommunes fremtidige hjemmepleje, hjemmesygepleje og 
sygeklinikker, udpeges dette som et særligt politisk fokusområde. 
 
Budgetforslagsparterne ønsker det således en temanalyse af fremtidsudsigterne for 
disse områder i Solrød Kommune. 
 
Analysen har blandt andet til formål at afdække: 
 

● Muligheden for og gevinsterne ved et fælles akutteam med nabokommuner 
● Brug af planlægningssoftware til reducering af køretid, med henblik på en mere 

effektiv udnyttelse af “varme hænder” 
● Evaluering af nuværende hjemmeplejestruktur, herunder det eventuelle 

potentiale ved at indføre mandskabsfaciliteter i Havdrup, for at reducere køretid 
● Muligheden for indretning af ny sygeklinik i Havdrup 

 
Temaanalysen afholdes inden for eksisterende økonomiramme. 
 
Budgetår  2020  2021  2022  2023 

Ændring i  0  0  0  0 
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