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Kære læser 

 

Det går fortsat godt i Solrød Kommune. Byrådet har ført 

en ansvarlig økonomisk politik med hænderne fast place-

ret på rattet og sikret, at der er styr på udgifterne. Samti-

dig sikrer de mange nye solrødborgere kommunen flere 

skatteindtægter og en mere robust befolkningssammen-

sætning. 

 

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Hav-

druplisten, Venstre og byrådsmedlem Claus Redder Mad-

sen har den 20. oktober 2019 indgået budgetaftale for 

årene 2020-2023, hvor overslagsårene 2021 og 2022 er 

partnerskab om budget for resten af byrådsperioden. 

Uden for budgetaftalen står Socialdemokratiet, Radikale 

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. 

 

Budgetaftalen står på skuldrene af budgetforliget for 

2019, hvor alle 19 byrådsmedlemmer var med, og bygger 

på byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det 

bedste sted at leve og bo. 

 

Budgetaftalen sikrer, at Solrød Kommune trods stor 

vækst i udgifter kan fortsætte nuværende serviceniveau – 

der sker endda et serviceløft enkelte steder.  

 

 

 

I 2020 er der selvbudgettering af skat, tilskud og udlig-

ning, da dette er mest fordelagtigt for Solrød kommune, 

ligesom der er uændret skatteprocent og grundskylds-

promiller, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af 

erhvervsejendomme. 

 

Mål og Økonomi 2020-2023 er Solrød Byråds årlige bud-

getdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål og 

serviceniveauer, fordelt på 11 politikområder. Under 

hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, der 

er afsat til området samt de ændringer, der er indarbejdet 

i budgettet under overskriften ”Nye budgetinitiativer i 

2020-2023”.  

 

Jeg ønsker dig god læselyst!  

 

Niels Hörup 

Borgmester 

Borgmesterens forord 
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Solrød Kommune – det bedste sted at 

leve og bo 

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste 

sted at leve og bo! Det er ikke en vision, vi som byråd og 

kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil 

med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, 

der tager ansvar. Vi har derfor altid fokus på borgernes, 

foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjæl-

per borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. 

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for 

vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bed-

ste sted at leve og bo. Vi står på tæer for at give børn og 

unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan 

bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter 

vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige 

aspekter og komme godt videre til næste trin i livets faser. 

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre er et andet 

vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet ta-

ger vi hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi støtter op 

om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser 

i form af fx en tryg start på livet i dagtilbud, gode folke-

skoler og en værdig ældrepleje, og vi lytter til, hvad tryg-

hed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte bor-

ger. 

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible 

rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og 

stiller rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og 

fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud 

med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger 

til den enkelte borgers behov og ressourcer. 

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

er et vigtigt pejlemærke. Vi lytter - og sammen og i dialog 

med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger 

og den størst mulige værdi. Det gælder både der, hvor 

borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, 

og når det handler om kommunens overordnede udvik-

ling. 

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød 

Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste 

sted at leve og bo. Vi planlægger langsigtet og sikrer der-

med en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og 

miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mu-

lighed for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet. 

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstæn-

dighed og er dermed et fundament for, at vi kan være det 

bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og 

udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så 

effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan 

fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad 

gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo. 

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
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Solrød Byråd vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023.  

 

Aftale om budget for 2020 
 

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Hav-

drupListen, Venstre og byrådsmedlem Claus Redder 

Madsen (i det følgende aftaleparterne) har den 20. okto-

ber 2019 indgået aftale om Solrød Kommunes budget for 

2020-2023, hvor overslagsår 2021 og 2022 er partnerskab 

om budget for resten af byrådsperioden.  

 

Denne aftale står på skuldrene af budgetforliget for 2019, 

hvor alle 19 byrådsmedlemmer var med.  

 

Budgetaftalen sikrer vækst og udvikling til glæde for bor-

gere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød kom-

mune og tager udgangspunkt i de økonomiske rammer 

og balancer, der er i budgetforslaget til Byrådets 1. be-

handling den 7. oktober 2019. Skatten videreføres uæn-

dret på 2019-niveau. Serviceniveauet i 2019 er på alle om-

råder videreført med befolkningstilvæksten, og der er en 

realvækst i udgifterne inden for servicerammen på 27,4 

mio. kr. svarende til 2,7% samt et højt anlægsniveau, der 

forudsætter grundsalgsindtægter fra Cordozaparken og 

Solrød Erhvervskile: 

 

Udgangspunktet for budgetaftalen kan illustreres såle-

des: 

 

 

  

2021 2022

Nuværende niveau: Overslagårene , 2021 og 2022 tager afsæt i :

  - Skatter   - En varslet udligningsreform gældende fra 2021

  - Serviceudgifter   - Boligskattereform, og samspil med udligning

  - Demografiudvikling   - Nyt ejendomsvurderingssystem

Forudsætter: Forventning:

  - Erfaring viser, at der skal betales flere penge til udligning,

  - Jordsalgsindtægter fra     og budgetlægningen kommer under pres

Cordazaparken og

Solrød Erhvervskile

A

F

S

Æ

T

 

f

o

r

Overordnet bygger budgetaftalen på: 

Vision for Solrød Kommune: Det bedste sted at leve og bo

De syv pejlemærker

Værdier for politisk samarbejde

Orden og balance i økonomien i alle budgetårene

Jordsalgsindtægter fra Cordozaparken og Solrød Erhvervskile

Bidrage til overholdelse af de aftale rammer i økonomiaftaler mellem KL og Regeringen

Midler som Solrød Kommune modtager fra Finansloven udmøntes i budget 2020-2022

2020

Samlet økonomi 
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Denne aftale kan ændres, hvis der blandt aftaleparterne 

er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter 

om, at disse ikke indsender ændrings- eller underæn-

dringsforslag til 2. behandling af budget 2020-2023. 

 

Aftaleparterne lægger vægt på de afsatte rammer i bud-

gettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført bud-

getopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resulta-

tet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil 

aftaleparterne mødes før sagen sendes til politisk be-

handling og aftale, hvorvidt budgetsikkerheds-puljen og 

øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merud-

gifter, eller der skal findes kompenserende besparelser 

for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område. 

 

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel 

i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i 

økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Borgmesteren 

har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne 

overholder de indgåede aftaler om kommunernes øko-

nomi 2020 og kan frem til Byrådets 2. behandling komme 

med indstilling om ændringer af budgettet.  

 

Udgangspunkt for indgåelse af aftale 

om budget 2020-2022 
Vi skal sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, er-

hvervsliv, foreninger og Solrød kommune. På den bag-

grund indgås budgetaftale, hvor overslagsårene 2021 og 

2022 handler om rammer for partnerskab om budget for 

resten af det nuværende Byråds valgperiode. 

 

Overordnet bygger budgetaftalen på: 

 

 Visionen for Solrød Kommune: Det bedste sted at 

leve og bo med de syv pejlemærker. 
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 Byrådets værdigrundlag for samarbejde, hvori der 

er aftalt værdier for politisk ledelse og samarbejde i 

Byrådet og Samspil med borgerne. 

 Orden og balance i økonomien i alle budgetår. 

 Uændret serviceniveau. 

 Uændret kommuneskat, grundskyld og ingen dæk-

ningsafgift. 

 Opmærksomhed i forhold til kommende udlig-

ningsreform og nyt ejendomsvurderingssystem. 

 Jordsalgsindtægter fra Cordozaparken og Solrød 

Erhvervskile. 

 Bidrage til overholdelse af de aftalte rammer i øko-

nomiaftaler mellem Regeringen og KL. 

 Midler som Solrød Kommune modtager fra Finans-

loven udmøntes i budget 2020-2022. 

 

Rammer for budgetaftale og partnerskab 

Denne budgetaftale sikrer forudsigelighed i budgetterne 

og frigiver tid til langsigtede analyser og planlægning. I 

løbet af budgetperioden vil aftaleparterne følge udviklin-

gen i økonomien nøje og tage stilling til udfordringerne 

fra 2021 og frem og de eventuelle budgetmæssige kon-

sekvenser af disse samt konsekvenserne af en udlignings-

reform. Der vil i den forbindelse også kunne justeres i 

budgettet som følge af nye initiativer, forslag og behov 

inden for de forskellige politikområder.  

 

Aftaleparterne er enige om, at midler på Finansloven som 

Solrød Kommune modtager til fx velfærdsområdet vil 

blive udmøntet i budget 2020-2022 og supplerer således 

budgettet. Aftaleparterne aftaler den konkrete udmønt-

ning. 

 

Det er planen, at Regeringen vil lave en ny udlignings-

reform, som træder i kraft i 2021, og vi ved endnu ikke, 

hvordan udligningsreformen kommer til at påvirke os fra 

2021 og frem. De historiske erfaringer fra tidligere udlig-

ningsreformer viser, at der skal betales flere penge i ud-

ligning, og budgetlægningen kommer under pres. 

 

Den langsigtede økonomiske balance er et vigtigt mål for 

aftaleparterne. Der skal være orden og balance i økono-

mien i alle budgetårene. De befolkningsmæssige ændrin-

ger medfører imidlertid, at driftsbalancen er under pres i 

overslagsårene. Skatteprocenten og grundskylds-promil-

len fastholdes i 2020 og frem, og der er fortsat ingen 

dækningsafgift. Den disponible kassebeholdning anven-

des til finansiering af anlægsprojekterne, og aftale-par-

terne er opmærksomme på den disponible kassebehold-

ning fortsat skal være tilstrækkelig ved udgangen af 2023. 

Udvikling i driftsudgifter 

Solrød er en kommune i vækst & udvikling, som i 2018 

oplevede den relativt største vækst i befolkningstallet i 

Danmark. Derfor er det glædeligt, at budgettet på alle 

områder viderefører serviceudgifter på nuværende ni-

veau inkl. demografisk udvikling, og der ikke sker ned-

skæringer. 

 

Budgettet er ikke statisk fra det ene budgetår til det næ-

ste. Budgettet for 2020 er således opjusteret med 55,8 

mio. kr. og nedjusteret med 40 mio. kr., ligesom der er 

indarbejdet nye initiativer for 11,6 mio. kr. Der er således 

en stigning i serviceudgifterne inden for servicerammen 

fra 2019 til 2020 på 27,4 mio. kr., hvilket svarer til et løft 

på 2,7%, hvilket er en af de største stigninger i alle landets 

kommuner i 2020. Den største stigning er som i de øvrige 

kommuner på specialundervisning og tilbud til sårbare 

børn og unge, hvor budgettet er hævet med 11,3 mio. kr. 

 

Solrød Kommune er med budgetforslaget 13,7 mio. kr. 

over servicerammen, som er beregnet ud fra Økonomi-

aftalen mellem Regeringen og KL. Tallet beregnes som 

budgettets udgifter inden for servicerammen på 1.030,6 

mio. kr. fratrukket servicerammen på 1.017 mio. kr. Dette 

skyldes den markant højere befolkningstilvækst i Solrød 

Kommune end i landets øvrige kommuner. 

 

Udvikling i anlægsudgifter 

I Solrød har vi historisk haft anlægsudgifter på et højt ni-

veau, og som vi kun har kunnet afholde, fordi jordsalgs-

indtægter har finansieret dette, fx har Trylleskov Strand 

bidraget med i omegn af netto 160-170 mio. kr. Anlægs-

udgifterne i budgettet falder over årene og ender på 10 

mio. kr. i 2023, hvilket er urealistisk lavt. Anlægsplanens 

gennemførelse forudsætter jordsalgsindtægter fra 

Cordozaparken og Solrød Erhvervskile på min. 65 mio. kr.  

 

Uændret skat 

Skatten skal holdes i ro for kommunerne under ét. Hvis 

ikke det er tilfældet, så vil det øgede provenu fra skatte-

stigningen blive modregnet i alle kommuners bloktilskud. 

Solrød bidrager til dette ved uændret kommuneskatte-

procent og grundskyldspromille, og der er fortsat ikke 

dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
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Det økonomiske udgangspunkt for 

budget 2020-2023 
 

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning 

er udstukket af økonomiaftalen mellem Regeringen og 

KL. Økonomiaftalen for 2020 indebærer faste rammer for 

såvel service- og anlægsudgifterne, og en del af udbeta-

lingen af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne 

samlet set overholder de aftalte rammer.  

 

Budgetsikkerhedspulje 

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsik-

kerhedspulje på 10,2 mio. kr. svarende til 1% af servicer-

ammen samt en vækstbudgetsikkerhedspulje på 0,3 mio. 

kr. til udgifter som følge af befolkningsvæksten på områ-

der, der ikke er dækket ind af de afsatte demografipuljer. 

Dermed kan det bedre håndteres, at der eventuelt kom-

mer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. 

 

Puljer til demografisk udvikling 

Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i 

de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryg-

hed, sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2020-

2023 er der afsat demografipuljer på velfærds-områderne 

for 9,1 mio. kr. i 2020 stigende til 56,7 mio. kr. i 2023. 

 

Selvbudgettering i 2020 

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolk-

ningstilvækst, og det betyder også større skatte-indtæg-

ter. Der kan opnås en bedre balance i kommunens øko-

nomi via merindtægter ved selvbudgettering frem for 

budgettering efter det statsgaranterede skattegrundlag. 

Budgetforslaget til 1. behandlingen tager derfor ud-

gangspunkt i selvbudgettering af skat, udligning og til-

skud. Der er en gevinst netto ved selvbudgettering på 

16,5 mio. kr. i 2020 og en forventet indtægt fra efterregu-

lering i 2023 på 0,5 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, 

at der anvendes selvbudgettering i budget 2020. 

 

Driftsbudgettet 
Solrød Kommune er fortsat en vækstkommune, både når 

det gælder antallet af borgere, som bliver flere og flere, 

og antallet af medarbejdere, som også er støt stigende 

på grund af befolkningstilvæksten. Siden 2015 er der ble-

vet 196 flere medarbejdere i Solrød Kommune, og bereg-

ninger viser, at det tal i 2023 er steget til 380 til i alt 1.820 

medarbejdere. 

 

Det er primært på børne- og ældreområdet, der er kom-

met flere borgere til, og det er derfor også primært på 

disse områder, der er blevet flere ansatte, men også i an-

dre dele af organisationen er der brug for flere hænder til 

at løfte opgaverne. Der er i budgetforslaget, som følge af 

det stigende antal medarbejdere, en opnormering i Per-

sonaleafdelingen til løn- og personaleadministration.  

 

Som tidligere anført er der stor opdrift på special-under-

visning og tilbud til sårbare børn og unge og for at kunne 

håndtere dette er der behov for en ekstra familie-sagsbe-

handler i Børn og Unge Rådgivningen. 

 

Børnefamilierne bidrager til at skabe en glad, levende og 

mangfoldig kommune. Solrød har gode dagtilbud og en 

stærk folkeskole. Fordelingen med 60 procent pædago-

ger og 40 procent medhjælpere fastholdes.  

 

Fastholdelse og rekruttering 

Vores mange engagerede og fagligt dygtige medarbej-

dere er den vigtigste ressource vi har. Der vil i fremtiden 

blive mangel på mange faggrupper som fx sygeplejer-

sker, pædagoger og SOSU-assistenter, ligesom der også 

er udfordringer med at rekruttere medarbejdere til det 

tekniske område, økonomer, digitaliserings-medarbej-

dere mv. Derfor skal der arbejdes indgående med både 

at fastholde de nuværende medarbejdere og at løfte 

rekrutteringsindsatsen af både medarbejdere og elever – 

særligt til velfærdsområderne.  

 

Solrød Kommune skal kunne tiltrække medarbejdere, 

hvorfor der ansættes en HR-medarbejder, der skal styrke 

arbejdet med sygefravær, trivsel og rekruttering. Forsøgs-

ordningen med Sund Arbejdsplads (½-medarbejder) per-

manentgøres for at understøtte den attraktive arbejds-

plads og forebyggelse af belastningsskader.  

 

Der er kommet en ny dimensioneringsaftale med SOSU-

elever, der er indarbejdet i budgetforslaget. Samtidig er 

der sat midler af til, at halvdelen af eleverne er voksenele-

ver, hvilket forventes at forbedre rekrutteringsmulighe-

derne og flere elever gennemfører elevuddannelsen.  
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Værdighedsmidler og bekæmpelse af ensomhed 

blandt ældre 

Værdighedsmidlerne tilføres fortsat ældre- og sundheds-

området til indsatser, der er anbefalet af et enigt Social-, 

sundheds- og Fritidsudvalg den 13. maj 2019, med en fo-

rebyggende effekt, som i høj grad bi-drager til øget livs-

kvaliltet, høj grad af selvstændighed for borgerne samt 

sammenhængende patientforløb. Indsatserne beløber 

sig samlet til 3 mio. kr. Endvidere er de tildelte midler fra 

særtilskud til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre på 

0,4 mio. kr. ligeledes indregnet i budgetforslaget. 

 

Styrket erhvervsindsats 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 er der ind-

gået en politisk aftale om en forenkling af erhvervs-frem-

mesystemet. Dette medfører en ny organisering af områ-

det som bl.a. betyder at de regionale vækstfora er nedlagt 

og erstattet af nye erhvervshuse. Omstruktureringen be-

tyder, at de kommunale udgifter til de nye erhvervshuse 

er steget med 0,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budget-

forslaget, idet aftaleparterne er enige om at fastholde den 

nuværende betjening af Greve-Solrød Erhvervsservice. I 

lyset af det nye erhvervsfremme-system ønsker aftalepar-

terne at følge udviklingen i opgaveløsningen. 

 

Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til bud-

getforslaget til 1. behandlingen, der finansieres af den af-

satte vækstbudgetsikkerhedspulje: 

 

Øgede midler til Ældrerådets arbejde 

Aftaleparterne er enige om at imødekomme Ældrerådets 

ønske om at få hævet det nuværende budget på 30.000 

kr. til 65.000 kr. årligt, idet dette kan bidrage til endnu 

bedre betingelser for målsætningen om at være et aktivt 

og synligt Ældreråd. 

 

Folkeskolen samarbejder med erhvervslivet 

Solrød Kommune vedtager sin Dannelsesstrategi ultimo 

2019. Formålet med strategien er at udvikle livsduelige 

børn og unge, som bl.a. er godt klædt på til et fremtidigt 

liv med uddannelse og arbejde. Et samarbejde med er-

hvervslivet skal både give inspiration til børn og unges 

valg af uddannelse og øge kendskabet til den mangfol-

dighed af muligheder, som erhvervslivet tilbyder.  

 

Det er således aftaleparternes ønske, at erhvervslivet ind-

drages i forhold til at give sine bud på, dels hvordan er-

hvervslivet kan bidrage til at styrke børn og unges dan-

nelse, og dels hvilken dannelse børn og unge skal have 

med i ”rygsækken”, når de går ud af folkeskolen. Samar-

bejdet skal bestå konkrete indsatser og kan fx være: 

 

 Partnerskaber med brancheorganisationer, fx gen-

nem Videncenter for Skole-Virksomhedssamarbejde 

(Tektanken), som bl.a. inddrager virksomheder gen-

nem opgaver til undervisningen og faglige aktivite-

ter (Kloge hænder). 

 Udvikling af den indsats, som allerede sker i kom-

munens folkeskoler i forbindelse med vejleding, 

praktik og åben skole samarbejde.  

 Målrettet samarbejde med virksomheder i forbin-

delse med konkrete kommunale projekter. 

 

Aftaleparterne er enige om at afsætte 150.000 kr. til sko-

lernes samarbejde med erhvervslivet. 

 

Generelt løft af folkeskolens rammebeløb pr. elev 

Aftaleparterne er enige om et generelt løft af ramme-be-

løb pr. elev med 100 kr., hvilket svarer til 263.300 kr. i 2020 

stigende til 285.400 kr. i 2023. 

 

Øget pulje til senere overflytning fra vuggestue og 

dagpleje til børnehave 

Solrød Kommunes vision er, at Solrød skal være det bed-

ste sted at leve og bo. Det er derfor vigtigt, at der er gode 

pasningsforhold, der sikrer børns trivsel, udvikling og læ-

ring. Befolkningstilvæksten og flere fødsler udfordrer ka-

paciteten på dagtilbudsområdet, hvorfor der fastholdes 

overflytning til børnehave fra vuggestue og dagpleje ved 

2 år og 10 måneder i lighed med ca. halvdelen af landets 

kommuner. 

 

Aftaleparterne er særligt opmærksomme på, at det fun-

gerer for de fleste børn, men for enkelte børn er løsnin-

gen en senere overflytning. Der vil fortsat ske en faglig 

vurdering hos vuggestuen og dagplejen af, om barnet er 

klar til overgangen til børnehaven. For at understøtte en 

mere fleksibel overflytning på baggrund af børnenes for-

skellige modenhed øges den afsatte pulje fra 200.000 kr. 

til 500.000 kr. 

 

Pulje til Ældreområdet 

På tværs af landets kommuner opleves der store udfor-

dringer med at fastholde og rekruttere personale til sund-

heds- og ældreområdet. Aftaleparterne er enige om at 

afsætte en årlig pulje på 1 mio. kr. til særlige initiativer 

målrettet SOSU-personale og sygeplejersker i Hjemme-

plejen og Hjemmesygeplejen. Puljen skal anvendes til ini-

tiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel 
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samt lavere sygefravær. Administrationen udarbejder op-

læg til puljens anvendelse, der godkendes af aftalepar-

terne. 

 

Anlægsbudgettet 
Byrådet i Solrød Kommune har en ambitiøs vision om, at 

Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. 

For at sikre at visionen får luft under vingerne, skal ram-

mer og kapacitet kunne understøtte ”det gode hverdags-

liv” i Solrød Kommune. Det betyder bl.a., at der skal være 

fleksible rammer for både fællesskabet og for den en-

kelte, og at rammerne også kan rumme befolkningstil-

væksten fx på dagtilbuds- og skoleområdet. Anlægsbud-

gettet indeholder nødvendige fremtidssikrede anlægs-

projekter som følge af befolkningsvæksten.  

 

Dagtilbud 

Kapaciteten på dagtilbudsområdet udbygges med Even-

tyrhaven i Havdrup Vest, hvortil børnehaven Lindebo flyt-

ter, når byggeriet er færdigt. Byggeriet beløber sig til 33,6 

mio. kr., hvoraf 24,2 mio. kr. afholdes i 2020. 

 

Hen over årene er der sket en fordobling af børnetallet i 

Naturbørnehaven fra oprindeligt 22 til nu 43. Natur-bør-

nehaven opholder sig om morgenen og efter-middagen 

i Egebo i elopvarmet basislokale og har uden-dørs gar-

derobepladser. Det stigende børnetal giver ligeledes ud-

fordringer i forhold til køkkenfaciliteter til tilberedning af 

mad til børn i Egebo og Naturbørnehaven. Der afsættes 

derfor 3,9 mio. kr. i 2020 til til- og ombygning af Egebo. 

 

LilleBirk i Birkobo flytter til nye lokaler i tilbygning til 

Væksthuset til i alt 6 mio. kr. og vil efter flytningen frigøre 

plads til 22-24 børnehavebørn mere i Birkebo. Endvidere 

er der afsat 0,9 mio. kr. til analyse af muligheder for loka-

leoptimering i dagtilbud og skoler, så m2 anvendes så ef-

fektivt som muligt. 

 

Skoleområdet 

På skoleområdet færdiggøres Havdrup skoles ud- og om-

bygning til i alt 33 mio. kr. i 2020 samtidig med renove-

ring og opgradering af pergola og udearealer, en samlet 

udgift i 2020 på 6,3 mio. kr. På Munkekærskolen bliver 

skolens pædagogiske læringscenter moderniseret (0,3 

mio. kr.) og kloaker renoveres for 2,8 mio. kr. På Ugle-

gårdsskolen fortsætter den 10-årige genopretnings-plan 

til ca. 30 mio. kr., heraf er afsat 10,5 mio. kr. i 2020-2023. 

Skolernes inventar er i gang med at få et kvalitets-løft for 

i alt 2 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til de sidste 

udskiftninger.  

 

Biblioteks-og kulturhus 

Projektet vedrørende etablering af et nyt Biblioteks- og 

Kulturhus gennem forandring og fornyelse af Solrød Bib-

liotek og de dertilhørende udearealer til i alt 4 mio. kr. 

færdiggøres i 2020, hvor der er afsat 2,6 mio. kr.  

 

Strandens Hus 

Projektet med etablering af Strandens Hus, hvorved ram-

merne for rekreativ anvendelse af strandområdet forbed-

res, herunder nye klubfaciliteter til fritidsbrugere til kajak, 

sejlsport, vinterbadning samt faciliteter for andre moti-

onsfolk m.fl. fortsætter i 2020 og 2021. Der er i alt afsat 

15 mio. kr. til Strandens Hus fordelt med 1 mio. kr. i 2020 

og 14 mio. kr. i 2021.  

 

Udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter 

Der er afsat 26,8 mio. kr. til udbygning af idrætsfaciliteter 

i Solrød Idrætscenter fordelt med 4,3 mio. kr. i 2021 og 

22,5 mio. kr. i 2022. Det fremgår af budgetaftalen for 2019 

at byggeriet først sættes i gang, når der er indgået salgs-

aftale på udstykning af Cordoza, hvilket fortsat er gæl-

dende. 

 

Nødvendig vedligehold i Solrød Svømmehal 

I 2020 laves nogle større nødvendige vedligeholdelses-

opgaver for at sikre den fortsatte drift af svømmehallen. 

Der er afsat 5,2 mio. kr. til udbedringer af ventilationsan-

læg, vandbehandlingsanlæg og kemikalieanlæg. 

 

Revidering af gældende trafikplan 

I september 2019 blev resultaterne af en undersøgelse af 

trafiksikkerheden i tre udvalgte rundkørsler i Solrød Kom-

mune præsenteret for Økonomi-, teknik- og miljøudval-

get. Undersøgelsen viser, at udformningen af kommu-

nens rundkørsler generelt er hensigtsmæssig i forhold til 

trafiksikkerhed.  

 

I 2020 skal Trafikplan 2016-2020 revideres med særlig fo-

kus på hastigheder og trafiksikkerhed i kommunen med 

en særlig opmærksomhed på de steder i kommunen, 

hvor der sker udbygning og dermed øget trafik. Det for-

ventes, at konkrete indsatser til forbedring af trafiksikker-

heden vil blive identificeret og beskrevet. Implementerin-

gen af disse indsatser vil i 2020 og årene fremover blive 

finasieret fra den årlige pulje på 1,8 mio. kr. til trafikregu-

lering og hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
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Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til bud-

getforslaget til 1. behandlingen: 

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

Der er et ønske om en kunstgræsbane i Havdrup. I bud-

getaftalen for 2018 blev det aftalt, at mulighederne for 

placering af kunstgræsbanen skulle undersøges, herun-

der mulighederne for medfinansiering via fonds- og pul-

jemidler. Havdrup Fodboldklub har udarbejdet projekt-

forslag med to mulige placeringer; på den nuværende 

stadionbane og bane 7.  

 

Aftaleparterne er enige om, at projektet er vigtigt, men 

ser ingen mulighed for realisering af projektet før 

2022/2023 med placering på bane 7. Da området er ud-

lagt med særlig drikkevandsinteresser, skal der foretages 

en VVM-screening, hvor evt. nye miljøkrav vil blive vurde-

ret.  

 

Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektering og myndigheds-

behandling i 2021, og der afsættes 8,5 mio. kr. i 2022. Det 

forudsættes, at Havdrup Fodboldklub bidrager med min. 

0,5 mio. kr. til finansiering af projektet. I forhold til bud-

getforslaget er der en merudgift i 2022 på 3,5 mio. kr. Der 

afsættes 0,26 mio. kr. årligt fra 2023 til afledte driftsudgif-

ter. 

 

Cykelsti langs cementvej afventer ny S-togsstation i 

Trylleskov Strand 

I forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen er aftale-

parterne enige om, at projektet udgår af anlægsplanen 

og det undersøges, hvorledes de eksisterende cykelstier 

kan skiltes bedre. I forhold til budgetforslaget er der en 

mindreudgift på 0,3 mio. kr. i 2020, 3,1 mio. kr. i 2021 og 

0,7 mio. kr. i 2022, i alt i 4,1 mio. kr. Der afsættes 0,1 mio. 

kr. i 2020 til tydelig skiltning m.m. i vores cykelvenlig 

kommune. 

 

Aftaleparterne vil fortsat arbejde for at påvirke Regering 

og Folketing til at etablere en S-togstation i Trylleskov 

Strand og finder, at der er flere perspektiver i en cykelbro 

over Cementvej og en forlængelse af banestien med fo-

kus på sammenhæng til Køge Nord Station.  

 

Overdækning foran Havdrup Hallen til udendørs ak-

tivitet 

Der er forslag om etablering af overdækning foran Hav-

drup Hallen. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 

0,15 mio. kr. til etableringen.  

 

Særlige politiske fokusområder i 2020 
Som forberedelse til budgetlægningen 2021-2024 har af-

taleparterne bestilt følgende analyser og afrappor-terin-

ger senest på budgettemadagen den 22. juni 2020:  

 

Næste skridt i ambitiøs klimaplan 

Et af Solrød Kommunes syv pejlemærker mod ”det bedste 

sted at leve og bo” er pejlemærket ”Bæredygtig udvik-

ling”. Med etableringen af Solrød Biogas, udbygningen af 

kommunes fjernvarmeforsyning med klima-venlige ener-

giformer, indførelse af kildesorteret affalds-indsamling 

fra marts 2020 og mange andre konkrete tiltag gennem-

ført i samarbejde med landsbylaug, grundejerforeninger, 

klimaagenter, kommunens grønne råd og mange andre 

lokale ildsjæle er Solrød Kommune nået langt. Så langt, 

at vi allerede nu er tæt på at opfylde målet i Solrød Kom-

munes Klimaplan 2010-2025 om en reduktion i CO2 ud-

ledningen på 55% i 2023.  

 

De hastigt accelererende klimaforandringer nødvendig-

gør dog yderligere tiltag og tilpasninger, hvorfor der er 

behov for at revurdere Solrød Kommunes bære-dygtig-

hedsstrategier. Et stort flertal i Folketinget støtter et mål 

om, at Danmark i 2030 skal reducere CO2 udledningen 

med 70%, og Solrød Kommune ligger i en stærk position 

til at bidrage til opfyldelsen af dette nationale mål.  

 

Derfor skal der konkret i første halvdel af 2020 gennem-

føres et servicetjek af Solrød Kommunes Klimaplan 2010 

– 2025 med henblik på at få opdateret målsætninger og 

handlekatalog inden for klimaområdet og med henblik 

på at indarbejde bæredygtighed mere bredt i Solrød 

Kommunes øvrige planer og strategier. Og det betyder, 

at det vil være relevant at se på både forebyggende og 

afhjælpende tiltag. Dette fx i forhold til overordnet fysisk 

planlægning i kommuneplanen, i boligudviklingen, i 

kommunens bygningsstrategier, i naturpleje, kystsikring, 

affaldsplanlægning, klimatiltag overfor store regnskyl mv. 

Der afsættes 500.000 kr. til analyser og ekstern bistand til 

at gennemføre et servicetjek. Resultatet rapporteres til 

Byrådet på budget-temadagen den 22. juni 2020. 
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Forundersøgelser af mulighederne for realisering af 

Fyrtårnsprojektet på Stationspladsen 

I oktober 2019 frigav Byrådet 1 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. 

i 2020 til udarbejdelse af en analyse af mulighed for bo-

ligudvikling i Solrød Kommune. Analysen tager afsæt i en 

undersøgelse fra 2017 af ubebyggede områder i Solrød 

Kommune, som blandt førte til udbuddet af 

Cordozagrunden og salg af de kommunale grunde på 

Børnehaveallé i Havdrup til boligformål.  

 

Et særligt fokusområde i undersøgelsen fra 2017 over 

ubebyggede områder og i realiseringsplanen for hel-

hedsplanen for Solrød Center ligeledes fra 2017 er etab-

leringen af et fyrtårnsprojekt på Stationspladsen i Solrød 

Center. Realiseringsplanen peger på, at Fyrtårnsprojektet 

vil bidrage mest til et løft af Solrød Center, hvis man i fyr-

tårnet indarbejder kommunale ankerfunktioner i projek-

tet.  

 

Samtidig er Solrød Kommune i en kraftig vækst, og de 

nuværende rammer på Rådhuset er utidssvarende i for-

hold til borgerbetjeningen og kunne rumme nye funktio-

ner og i forhold til at kunne samle flere kommunale funk-

tioner på samme adresse med henblik på bedre koordi-

nation og helhedsorientering i den kommunale service til 

borgerne. Samtidig er det nuværende Rådhus nedslidt og 

vil i løbet af få år kræve en omfattende renovering af 

blandt andet facader og tilbygning. 

 

Med afsæt i dette ønsker aftaleparterne at undersøge 

mulighederne for at etablere et nyt Rådhus – Borgernes 

Hus - som del af Fyrtårnsprojektet på Stationspladsen i 

Solrød Center, der kan understøtte en offentlig moderne 

arbejdsplads og rekruttering af medarbejdere. Undersø-

gelsen omfatter blandt andet en undersøgelse af areal og 

funktionskrav til det nye Rådhus, mulige finansieringsfor-

mer fx OPP, samt anvendelse og salg det nuværende Råd-

hus til fx senioregnede boliger og boliger i forskellige 

størrelser som fremgår af Boligpolitikken 2019 og evt. an-

dre kommunale bygninger, som ved etableringen af det 

nye Rådhus bliver overflødige for den kommunale drift 

og sælges, hvorved driftsudgifterne reduceres. Boliger i 

det eksisterende rådhus vil også skabe mere liv i Solrød 

Center.  

 

Forundersøgelsen koordineres med analysen af mulighed 

for boligudvikling i Solrød Kommune og finansieres fra 

midlerne afsat til implementering af Helhedsplanen for 

Solrød Center, hvor der er afsat 3,1 mio. kr. årligt. Der vil 

ske en bred borgerinddragelse, hvor de gode erfaringer 

fra Havdrup Bymidte-projektet inddrages, så der skabes 

ejerskab til det kommende fyrtårnsprojekt. Resultatet af-

rapporteres til budgettemadagen den 22. juni 2020 med 

henblik på indarbejdelse af evt. beslutning af igangsæt-

telse af fyrtårnsprojektet i Budget 2021. 

 

Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde 

Den demografiske udvikling for de 0-17 årige påvirker 

dagtilbuds- og skoleområdet. Udviklingen påvirker dog 

også det specialiserede børne- og ungeområde, hvor der 

er en udgiftsstigning fra 2019 til 2020 på godt 11 mio. kr. 

 

Aftaleparterne bestiller derfor en analyse af de specialise-

rede tilbud for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet, der 

både skal vurdere mulighederne for at imødegå det de-

mografiske udgiftspres og pege på alternativer til de ek-

sisterende tilbud. Samtidig skal der udarbejdes ledelses-

information, der kan anvendes i den politiske og ledelses-

mæssige opfølgning på det specialiserede børne- og un-

geområde. Der afsættes 350.000 kr. til ekstern bistand. 

Analysen fremlægges på Byrådets budgettemadag den 

22. juni 2020. 

 

Når resultatet af analysen foreligger, er aftaleparterne po-

sitive overfor at se på behovet for yderligere personale-

ressourcer til Børn- og Unge Rådgivningen. 

 

Undersøge mulighederne for etablering af et med-

borgerhus i Havdrup 

En gruppe borgere i Havdrup har i juli måned 2019 hen-

vendt sig til Byrådet med opfordring til, at der bliver afsat 

et beløb til at undersøge mulighederne for etablering af 

et Medborgerhus i Havdrup med flere aktiviteter, som i 

Aktivitets- og Frivillighedscenteret i Solrød Center.  

 

Aftaleparterne er enige om at afsætte 100.000 kr. til un-

dersøgelsen, der sker i samspil mellem borgergruppen i 

Havdrup og administrationen. Resultatet af undersøgel-

sen fremlægges på budgettemadagen den 22. juni 2020. 
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Garantiprovision - kommunegarantier 

Solrød Kommune har siden 2013 opkrævet en garanti-

provision på 1% p.a. på kommunegarantier stillet for Sol-

rød Fjernvarme og Solrød Spildevand og 1,5% p.a. på 

kommunegarantier stillet for Solrød Biogas. Garanti-pro-

visionen skal fastsættes på markedsmæssige vilkår, der er 

afhængig af den generelle økonomiske udvikling, som 

påvirker renteniveauet og en kreditvurdering af den en-

kelte låntager. 

 

Aftaleparterne er positive overfor at nedsætte garanti-

provisionen inden for lovgivningens rammer for kommu-

negarantier på projekter inden for varme-forsyningen, 

der bidrager til at understøtte klimaplanens målsætning 

om overgå til fjernvarme og vedvarende energikilder.  

 

Aftaleparterne er enige om, at administrationen udarbej-

der oplæg til beslutning senest i juni 2020 i forhold til 

fremtidig praksis ved behandling af ansøgninger om 

kommunegaranti og fastsættelse af garantiprovision for 

kommunegarantier til forsynings-selskaberne.  
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Økonomisk råderum 
24,6 % i kommuneskat, 20,95 ‰ i grundskyld og selvbudgettering af skat og tilskud. 

 

 
Tabel 1 Økonomisk råderum 

 

 

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

Indtægter -1.382,1 -1.391,8 -1.450,6 -1.516,3 

Skatter -1.348,0 -1.401,0 -1.463,6 -1.518,2 

Skatter - efterregulering 29,9 73,0 27,3 0,0 

Udligning 103,7 108,2 106,6 109,6 

Tilskud -125,9 -112,5 -111,9 -107,1 

Tilskud og udligning - efterregulering -41,9 -59,6 -9,0 -0,5 

Udgifter 1.328,4 1.375,3 1.424,4 1.481,0 

Serviceudgifter (servicerammen) 1.030,8 1.040,5 1.055,9 1.074,9 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 71,6 73,8 75,3 78,0 

Overførselsudgifter 225,6 227,5 226,4 226,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 31,9 65,3 100,7 

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

Budgetbalance (- = overskud) -53,7 -16,6 -26,2 -35,3 

Afdrag på lån 19,4 19,7 20,0 20,2 

Finansielt råderum (- = positivt råderum) -34,3 3,1 -6,2 -15,0 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 79,2 49,7 47,2 10,8 

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

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,9 1,8 0,6 

Brugerfinansieret område 1,4 1,2 -0,9 -0,9 

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

Finansforskydninger 0,6 -0,8 -0,8 -0,8 

Lånoptagelse -1,0 0,0 0,0 0,0 

Nettotræk på kassebeholdning  

(- = forøgelse af kassebeholdning) 
42,5 -14,7 37,1 -5,7 
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Udvikling i kassebeholdning 
 

 

 

Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning 

 

  

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

Samlet kassebeholdning – primo 173,2 130,7 145,4 108,3 

Samlet kassebeholdning – ultimo 130,7 145,4 108,3 114,0 

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

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

Disponibel kassebeholdning – primo 167,4 126,0 140,8 103,8 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 126,0 140,8 103,8 109,4 

Måltal, kassebeholdning – ultimo 71,1 72,2 73,7 74,5 

Måltal pr. indbygger, i kr. 3.000 3.000 3.000 3.000 
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Driftsbudget 
 

 

 

Tabel 3 Udvikling i driftsbudget 

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

Serviceudgifter N 1.102,3 1.114,4 1.131,2 1.152,8 

Serviceramme N 1.030,8 1.040,5 1.055,9 1.074,9 

Økonomi- teknik- og miljøudvalget N 238,4 237,0 234,4 236,7 

2. Teknik og miljø / udgifter U 68,4 66,0 64,5 64,5 

 / indtægter I -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

3. Kommunale ejendomme / udgifter U 62,3 62,8 63,2 64,0 

 / indtægter I -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 

4. Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 114,5 114,9 113,2 114,8 

 / indtægter I -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 

Familie- og uddannelsesudvalget N 428,2 431,1 436,9 444,8 

5. Udvikling og læring for børn og unge  

/ udgifter 
U 426,4 429,0 434,3 442,2 

 / indtægter I -86,5 -86,2 -86,2 -86,2 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 89,9 89,9 90,4 90,4 

 / indtægter I -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 364,2 372,4 384,6 393,4 

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

 / indtægter I -1,9 -1,3 -0,8 -0,8 

8. Det specialiserede voksenområde  

/ udgifter 
U 89,5 88,9 88,9 88,9 

 / indtægter I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 242,3 251,5 261,8 270,3 

 / indtægter I -31,2 -31,6 -30,2 -30,2 

10. Kultur og fritid / udgifter U 27,5 27,4 27,5 27,8 

 / indtægter I -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Undtaget Servicerammen N 71,6 73,8 75,3 78,0 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,0 1,4 0,2 1,2 

4.  Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 0,0 1,4 0,2 1,2 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 
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DRIFTSBUDGET, 2020 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2020 2021 2022 2023 

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

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 0,0 0,0 0,0 0,0 

 / indtægter I -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

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

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

 / indtægter I -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

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

 / indtægter I -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 

Overførsler N 225,6 227,5 226,4 226,0 

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

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 8,1 8,1 8,1 8,1 

 / indtægter I -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 221,5 223,4 222,3 221,8 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 288,5 287,5 286,4 285,9 

 / indtægter I -67,1 -64,1 -64,1 -64,1 

Brugerfinansierede områder N 1,4 1,2 -0,9 -0,9 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,4 1,2 -0,9 -0,9 

2. Teknik og miljø / udgifter U 27,7 27,5 27,0 27,0 

 / indtægter I -26,3 -26,3 -27,9 -27,9 
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Anlægsbudget 
 

 

 

 
Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Mål og 

Økonomi for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg. 

 

Der er i Økonomiaftalen for 2020, som er indgået mellem 

Kl og regeringen, aftalt at kommunerne maksimalt må 

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

boliger. Anlægsrammen er ikke fordelt på kommuner. 

Hvis der tages udgangspunkt i Solrød Kommunes andel 

af det samlede indbyggerantal i hele landet, svarer det til 

76,6 mio. kr. Hvor der i budget 2020 er afsat 79,2 mio. kr. 

 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi for 

Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kom-

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

2018.  

 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemær-

ker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske 

rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle 

grundlag for at kommunens beslutninger om serviceni-

veauet kan føres ud i livet. 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvi-

dere bemyndigelse til administrerende direktør og øko-

nomichef til i forening at træffe beslutninger inden for 

principperne i strategien i forhold til placering af over-

skudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, af-

gørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån 

og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældspor-

teføljen, samt bemyndigelse til administrerende direktør 

til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over 

budgetåret. 

 

SAKTTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB,  

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

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget / udgifter U 16,5 17,9 7,7 7,2 

 / indtægter I 0,0 -3,6 -3,7 0,0 

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

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget / udgifter U 11,2 20,1 31,7 2,1 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 / indtægter I -3,5 -65,2 0,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt / udgifter U 79,2 49,7 47,2 10,8 

 / indtægter I -3,5 -68,8 -3,7 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 75,7 -19,2 43,5 10,8 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2019 

samt boligudbygningsplanen for årene 2019-2030, udar-

bejdes en befolkningsprognose for perioden 2019-2030. 

 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forvent-

ningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de 

kommende år, specielt for Trylleskov Strand og Havdrup 

Vest.  

 

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

bygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende 

tidspunkt. 

 

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række 

demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflyt-

ningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra 

adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort 

med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier 

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

For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit byg-

ger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. 

fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode 2015-

2018. 

 

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningspla-

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

skyldes primært, at der er forventning om flere nye boli-

ger i forhold til sidste år. Samtidig er der foretaget æn-

dringer imellem årene. 

 

Boligudbygningsplan 
 

Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en 

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

tes markant færre nye boliger. Den primære grund er at 

områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det 

tidspunkt er fuldt udbygget. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstil-

væksten primært afhænger af boligudbygningen, og 

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

bygningsplan 2019, vil det betyde at befolkningstilvæk-

sten bliver lavere end prognosen viser. 

 

I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. 

 Type 1: Åben-lav bebyggelse 

 Type 2: Tæt-lav bebyggelse 

 Type 3: Etagebebyggelse 

 Type 5: Seniorboliger 

 
Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

 

  

Befolkningsudvikling og demografi 

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Solrød Kommune i alt 223 144 265 247 88 2 2 

Havdrup Skoledistrikt 13 42 74 50 40 0 0 

Munkekær Skoledistrikt 193 66 58 51 1 1 1 

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

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

 

 

 

 

  

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Havdrup Skoledistrikt i alt 13 42 74 50 40 0 0 

Havdrup Vest, Parcelhuse 2       

Havdrup Vest, etape 5  24      

Havdrup Vest, Etape 7  0 30 30 40   

Bryggerivej 11       

Børnehave Allé  5      

Pibefabrikken, Naurbjerg  3 4     

Kildebrogårdsvej  10 40 20    

Skovvænget        

Ørnesæde        

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Munkekær Skoledistrikt i alt 193 66 58 51 1 1 1 

Bybjerg 11  10      

Trylleskov - Boligø 16 70       

Trylleskov - Boligø 19 32       

Trylleskov - Boligø 20+21 20       

Trylleskov - Boligø 23 71       

Trylleskov - Boligø 3  56      

Trylleskov - Boligø 6+7   58 50    

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

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

bende at afsætte midler til demografiske ændringer, er 

der afsat demografipuljer på flere områder. Det drejer sig 

om ældre-, daginstitutions-, skole og sundhedsområdet, 

hvor der typisk sker større befolkningsmæssige udviklin-

ger. 

 

De modeller der anvendes til fremregning af demografi 

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

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

antallet af og brugen af ydelser på ældreområdet etc. Ud-

giften og forbrugsmønstret kombineres med udviklingen 

i befolkningen, og heraf kommer så en forventet udvik-

ling i udgifterne, negativ som positiv. 

 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangs-

punktet lineært. Dette vil dog ikke altid være tilfældet, 

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

tallet af ældreboliger / plejehjemspladser. I sådanne til-

fælde vil der komme mer- eller mindre-udgifter i forhold 

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

midler der mere eller mindre afspejler de økonomiske ud-

fordringer befolkningsudviklingen giver. 

 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvorfra 

der kan frigives til den almindelige drift. Puljerne er pla-

ceret under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografimodellerne 

Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2020. 

Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der normalt 

er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige 

udgifter vil i udgangspunktet være faste, uanset antallet 

af brugere. 

 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det 

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

ninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel 

lagt i demografipuljer. Disse puljer kan alene frigives af 

Byrådet efter ansøgning, eller i forbindelse med regule-

ring af årspladser i daginstitutionerne og SFO. 

 

Udgiftsbehovet er stigende grundet befolkningstilvæk-

sten og ændring i befolkningssammensætning. Da udgif-

terne næsten udelukkende er serviceudgifter, giver det en 

udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke 

kan forventes, at serviceudgiftsrammerne vil vokse i 

samme takt som det skitserede demografiske pres. Med 

andre ord vil der fremefter være et betydeligt pres på Sol-

rød Kommunes serviceudgiftsramme, alene på baggrund 

af den demografiske udvikling i kommunen. 

 

I tilskud- og udligningsmodellen fra Kommunernes 

Landsforening (KL), hvorefter kommunen beregner til-

skud og udligning de kommende år, ser man tilsvarende 

en vækst i det beregnede udgiftsbehov. 

 

  

OMRÅDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Uglegård Skoledistrikt i alt 17 36 133 146 47 1 1 

Fortætning Fasanvej 1 1 1 1 1 1 1 

Christians Have 16 10      

Jersie Skole  25 20 20 21   

Cordoza Parken   100 100    

Solrød Strandvej – overfor center   12     

Solrød Center – Stationspladsen    25 25   
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Tabel 5 Demografipuljer 

  

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Demografipuljer i alt 9.149 23.037 40.628 56.685 

Dagtilbud i alt 4.121 5.945 8.448 8.708 

Vuggestue / Dagpleje 1.774 1.774 2.296 1.879 

Børnehaver 2.346 4.171 6.152 6.830 

Skoler i alt 669 2.600 5.537 11.177 

Havdrup Skole -599 -670 1.065 2.838 

Munkekær Skole 547 1.818 2.963 4.665 

Uglegård Skole 720 625 -181 966 

SFO1 + SFO2 0 826 1.690 2.709 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt 4.334 12.576 21.992 30.529 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 2.292 4.420 6.699 8.968 

Plejecenter Chr. Have 54 4.232 9.285 13.463 

Hjemmesygepleje 1.136 1.946 2.810 3.693 

Genbrugshjælpemidler 460 932 1.458 2.002 

Genoptræning 150 547 984 1.379 

Daghjem 243 500 756 1.023 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt 26 1.916 4.651 6.270 

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

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

nosen, de fremkomne tal omregnes til et forventet bør-

netal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i be-

folkningstallet i løbet af året. 

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

 
 

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

de 0-2 årige. Tendensen forventes at fortsætte indtil 

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

svarende til 6,8 pct. 

 

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

årige på 81 børn.  

 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer 

og dagpleje. Sidstnævnte antages at have 18 gæstedag-

plejepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse 

pladser skal tillægges nettonormeringen i dagplejen, af 

hensyn til barsel, sygdom etc.  

 

Demografi i børnehaver 

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

nosen. De kendte børn lægges til befolkningsprognosen, 

men det antages som udgangspunkt ikke, at der vil ske 

mertilflytning de kommende år. De fremkomne tal om-

regnes til et forventet børnetal medio året, for at tilgo-

dese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året. 

 

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

 
 

I modsætning til de yngste børn, er stigningen i antallet 

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

forventes at fortsætte indtil 2023. Mellem 2019 og 2023 

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

 

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

årige på 100 børn.  

 
Tabel 6 Årspladser i dagtilbud 

ÅRSPLADSER  

I DAGTILBUD 

2020 2021 2022 2023 

I alt årspladser 1.448 1.483 1.526 1.535 

Vuggestue / Dagpleje 545 545 550 546 

Børnehave 903 938 976 989 

 

Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2020 på baggrund af 

normeringen fra skoleårets planlægning 2018/19. Derud-

over tildeles et demografibudget på baggrund af forvent-

ningen til skoleåret 2019/20. 

 

Demografibudgettet er forskellen i elevtal mellem inde-

værende skoleår og det forventede elevtal til det kom-

mende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at 

vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede 

skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter 

er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med hen-

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

 
 

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

nere år, dog med en stigende tendens. Den tendens for-

ventes at fortsætte i de kommende år. 

 

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

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

ventes en stigning på 155 børn.  

 

Der er flere faktorer som har betydning for demografibe-

regningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte 

årgang på den enkelte skole har betydning for økono-

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

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

oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. 

Dertil kommer en forskel i antallet af undervisningstimer 

i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, som ligeledes 

har betydning for økonomien. 

 
Tabel 7 Elevtalsprognose 

 2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

I alt elever 2.605 2.648 2.704 2.794 

Havdrup 524 522 564 602 

Munkekær 859 908 961 993 

Uglegård 1.126 1.122 1.083 1.103 

Elever i specialklasser 96 96 96 96 

 

Tabel 8 Årspladser i SFO 

ÅRSPLADSER  

I SFO 

2020 2021 2022 2023 

I alt årspladser 1.488 1.534 1.583 1.647 

SFO1 924 977 1.032 1.091 

SFO2 564 557 551 556 

 

 

Social-, sundheds og fritidsud-

valget  
 

Demografi på ældreområdet 

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, 

afsættes ligeledes puljer på ældreområdet. Der er i alle 

tilfælde lagt forskydninger ind, der relaterer sig til befolk-

ningsprognosen, men på ældreområdet skal der tages 

hensyn til begreber såsom ”Sund Aldring” og Innovation. 

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

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

 
 

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

2019-23 forventes 253 færre borgere i aldersgruppen, 

som svarer til 9,3 pct. I perioden 2023-28 forventes et 

mindre fald på 77 borgere.  

 

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

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

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

I perioden 2023-28 forventes en stigning på 100 borgere.  

 

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

ter igennem hele perioden. Mellem 2019-23 er der en for-

ventet stigning på 97 borgere i aldersgruppen, svarende 

til 28,5 pct. I perioden 2023-28 forventes en stigning på 

240 borgere. 

 

Hjemmehjælp 

Antallet af visiterede timer til hjemmepleje er steget fra 

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

2019. Stigningen skal ses i lyset af en stigning i antallet af 

borgere visiteret til hjemmepleje. Antallet af visiterede 

borgere til hjemmepleje er steget fra ca. 390 primo 2015 

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

relsesordenen 16 pct. 

 

Plejeboliger 

Demografipuljerne på plejeboligområdet beregnes på 

baggrund af antallet af brugere i aldersgrupperne; 18- 

65 år, 66-75 år, 76-85 og 86+ år. 

 

Den demografisk betingede vækst i efterspørgslen efter 

plejeboligpladser beregnes som et medio-behov per al-

dersgruppe, som fremskrives med udviklingen i befolk-

ningstallet i den pågældende aldersgruppe jf. Befolk-

ningsprognosen 2019. 

 

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

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

gende år - en slags forbrugsfrekvens for plejeboliger. De 

gennemsnitlige tilgange er efterfølgende justeret for 

”sund aldring”. 

 

Plejeboligpladserne er beliggende på plejecenteret Chri-

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

sidste 10 pladser, forventes indflytningsklare foråret 

2020. Indflytningen i plejeboligerne sker forventeligt i 

langsommere tempo, og forventes afsluttet primo 2021. 

Der vil derfor være tale om tomgangsudgifter til husleje 

og / eller plejepakker, hvilket er indregnet i demografien. 

 

Udbygningen har ikke betydning for efterspørgslen af 

plejeboligpladser, der er behovsstyret. Men behov og 

kapacitet skal følges ad på sigt. 

 

Hjemmesygepleje 

Hjemmesygepleje er sygepleje til borgere i eget hjem. 

Der ydes hjemmesygepleje til borgere i alle aldre, men 

ældre borgere er dog den primære målgruppe, hvorfor 

demografipuljen ligger her. 

 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af visi-

terede timer i hjemmesygeplejen i 2018 fordelt på alders-

grupper og sammenholdt med befolkningstallet i 2018. 

Herved fås en slags aldersrelateret forbrugsfrekvens af 

hjemmesygeplejeydelser som herefter fremskrives med 

befolkningsprognosen for 2019. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 

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

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

 

Forebyggende hjemmebesøg 

Fra budget 2019 bliver der ikke længere beregnet demo-

grafi på forebyggende hjemmebesøg, da der i 2018 blev 

afsat ekstra ressourcer til området, og beregningen af et 

behov ikke antages at være helt retvisende. 

 

Hjælpemidler 

Ved hjælpemidler tænkes mest de hjælpemidler ældre og 

handicappede skal bruge i deres hverdag eksempelvis 

rollatorer, men det er ikke det fulde billede, da alle bor-

gere kan få brug for hjælpemidler i kortere eller længere 

perioder, f.eks. ved brud på knogler. 
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Det antages derfor i beregningen af demografipuljen, at 

50 % af udgifterne til hjælpemidler følger befolkningsud-

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

ger befolkningsudviklingen for de 65+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til 

hjælpemidler i 2017 sammenholdt med befolkningen for-

delt på aldersgrupper i 2017 og fremskrevet med udvik-

lingen i disse jf. Befolkningsprognosen 2018. 

 

Genoptræning 

Genoptræning retter sig typisk mod ældre og yngre, der 

efter et hospitalsophold / ulykke eller lignende, har brug 

for støtte til at få genoptrænet førligheden. Dette vil ofte 

være i samarbejde med regionen. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 

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

årige, 90-94 årige samt 95+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til 

genoptræning i 2017 fordelt på aldersgrupper og sam-

menholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 

2017. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af genoptræ-

ningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som herefter 

fremskrives jf. Befolkningsprognosen 2019. 

 

Medfinansiering af sundhedsvæsnet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet er 

en betaling til regionerne for sygesikring, somatiske og 

psykiatriske behandlinger. Afregningen foretages af 

Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i takster, der 

dækker en andel af den samlede udgift. 

 

For 2020 er den beregnede demografipulje minimal. Der-

imod er grundbudgettet opskrevet til egen beregning af 

udgifterne i 2020, baseret på fastfrysningsordningen i 

2019.  

 

For årene 2021 – 2023 beregnes puljen som den gennem-

snitlige udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 

borger i 2019. 

 

Daghjem 

Puljen er fastsat ud fra den forventede stigning i antallet 

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

ligere midler de kommende år, ud fra antagelsen om at 

behovet ikke nødvendigvis stiger lineært med antallet af 

ældre i kommunen. 
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