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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. Samtidigt skal 

Jobcenteret, i det omfang det er muligt, bidrage til at 

Virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft. 

 

Der er desuden fokus på at støtte sårbare borgere med 

andre problemer end ledighed. Det kan være særlige 

udfordringer, fx misbrugsproblemer, eller unge, der ikke 

kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. 

Med udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger 

har, bygger indsatsen på, at borgerne er ansvarlige og 

selv i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er: 

 Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) 

 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 

 På integrationsydelse  

 På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklarings-

forløb eller revalidering 

 I fleksjob eller på ledighedsydelse. 

 Borgere der har behov for forskellige ordninger med 

henblik på fastholdelse i et arbejde eller en uddan-

nelse 

Herudover varetages: 

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

dende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrette-

lagte ungdomsuddannelser (STU) 

 Misbrugsbehandling 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

I 1.000 KR. 2020 

Politikområde 7 – samlet sum 261.348 

Indenfor Servicerammen 39.892 

Overførselsudgifter 221.456 

Job- og Socialcenter 242.796 

Borgerservice 15.826 

Teknik og Miljø 1.389 

Øvrige afdelinger 1.337 

 

VEDTAGNE POLITIKKER  OG PLANER PÅ OMRÅDET 

 Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet 

hvert år i december. 

 Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE 

SENERE ÅR 

 Intensiveret fokus på virksomhedsrettet indsats til 

alle målgrupper – særligt de mest sårbare 

 Frivillige mentorer til unge uddannelsesparate 

 Samarbejdsaftale med Greve misbrugscenter 

 Etablering af ny forberedende grunduddannelse 

(FGU) 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Der arbejdes med, at lovpligtige samtaler kan af-

holdes via Skype. 

 Forenkling af loven om den aktive beskæftigel-

sesindsats. 

 

 

 

Politikområde 7:  

Beskæftigelse og social indsats 
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Politiske mål 
 

Politikområde 7: Beskæftigelse og social Indsats 

  

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv der tager an-

svar  

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Effektfuld beskæftigelsesindsats 

Borgerne skal opleve og selv bidrage til en effektfuld og 

effektiv beskæftigelsesindsats.  

  

Det sker gennem implementeringen af forenklingerne i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med udgangs-

punkt i: 

 Størst mulig effekt for borgerne (hurtigst muligt i 

job og uddannelse)  

 Evidens for, hvad der virker, kombineret med lo-

vende praksis  

 At indsatsen er så effektiv som muligt 

Misbrugsbehandling 

Borgerne skal sikres tilstrækkelig og helhedsorienteret 

misbrugsbehandlingstilbud med henblik på fasthol-

delse/inklusion på arbejdsmarkedet. 

  

Det sker gennem implementering af nyt samarbejde 

med Greve Rusmiddelcenter inkl. helhedsorienteret fo-

kus på sundhed og beskæftigelse. 
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Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

 

 

  

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en 

ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordi-

neret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og 

Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den 

nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af 

sundhedsreformen. 
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Befolkningsudvikling  
 
Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 

Befolkningsprognose 2019 fortsætter den generelle 

fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstra-

ter på over eller tæt på 2% i flere år.  

Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16 – 65 

år er mere moderat, herunder er det særligt den unge al-

dersgruppe på 16 – 30 år, som skal ind på arbejdsmarke-

det, der trækker nedad. 

Det er til gengæld borgere i efterlønsalderen 60 -65 år, 

som forventes at stige ganske markant over perioden. Det 

samme gør sig desuden gældende for de 65+ årige, som 

må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af ar-

bejdsmarkedet. 

 

Der udarbejdes desuden en prognose for udvikling i an-

tallet af fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelses-

grupper i budgetperioden. Denne anvendes sammen 

med en forventning til den gennemsnitlige refusionssats 

til at danne grundlag for budgettet på forsørgelsesydel-

ser og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 ne-

denfor. 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16-65 år 13.399 13.522 13.669 13.980 14.198 14.273 14.578 14.807 

16-30 år 3.064 3.148 3.180 3.335 3.351 3.298 3.377 3.396 

31-59 år 8.817 8.947 9.024 9.201 9.382 9.467 9.636 9.784 

60-65 år 1.518 1.427 1.465 1.444 1.465 1.507 1.565 1.627 

65+ år 3.200 3.425 3.613 3.777 3.883 4.062 4.162 4.279 

Borgere i alt 21.788 22.147 22.518 23.065 23.591 23.812 24.341 24.785 

Ændring i %  1,65% 1,68% 2,43% 2,28% 0,94% 2,22% 1,83% 
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Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser 

 

  

FULDTIDSPERSONER 

FAKTISK PROGNOSE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sygedagpenge 285 276 265 259 258 258 258 258 

Uddannelses-/  

kontanthjælp &  

integrationsydelse 

360 279 222 210 203 203 203 203 

Dagpenge til  

forsikrede ledige 
243 217 221 224 220 220 220 220 

Revalidering/ 

for-revalidering 
17 20 18 20 19 19 19 19 

Fleksjob 142 157 177 180 189 189 189 189 

Ressourceforløb 67 71 72 72 72 72 72 72 

Jobafklaringsforløb 28 52 71 92 90 90 90 90 

Ledighedsydelse 35 39 43 43 43 43 43 43 

Seniorjob 11 15 13 12 12 12 12 12 

Førtidspension 401 398 402 438 446 442 440 439 
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Samlet budget 2020-2023 
 
Tabel 3 Samlet budget for perioden 

Ovenfor ses det samlede budget for 2020-2023 på poli-

tikområdet og for de enkelte afdelinger indenfor områ-

det. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i 

den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen frem-

går desuden hvorvidt budgettet er serviceudgifter inden-

for rammen eller overførselsudgifter  

 

På politikområdet er det Job- og Socialcenter som admi-

nistrerer lang størsteparten af budgettet. Borgerservice 

samt Teknik og Miljø varetager en række opgaver vedr. 

den sociale indsats. Øvrige afdelinger indeholder Perso-

naleafdeling, Læring og Udvikling og Ældreområdet, som 

alle har mindre budget på politikområdet. De gennemgås 

sidst i afsnittet. 

 

Det samlede budget er netto nedjusteret med 1,861 

mio.kr. i 2020. Det dækker over en række ændringer til 

budgettet. 

Under serviceudgifter indenfor ramme er der samlet sket 

opjusteringer for 766 t.kr. og nedjusteringer for 1,093 

mio.kr. hvilket netto giver en nedjustering af budgettet på 

327 t.kr. Under opjusteringer drejer det sig primært om 

to ændringer, 1) Et i 2019 byrådsgodkendt projekt kaldet 

”Pulje til bedre match”, hvor en del af indtægterne først 

kommer i 2021. 2) Overgangen til den nye Forberedende 

Grunduddannelse (FGU), som betyder at en større del af 

udgifterne fremover vil være serviceudgifter frem for 

overførselsudgifter. 

Nedjusteringerne er i høj grad som følge af de effektivi-

seringstiltag, der er indarbejdet i budgettet. Dette er ek-

sempelvis en digitalisering af ydelsesområdet samt en 

besparelse som følge af LAB-lovsforenklingen og A-kas-

seforsøget. Derudover er der lavet en række mindre ad-

ministrative tilrettelser at budgettet. 

 

Under overførselsudgifter er der sket opjusteringer for 

6,578 mio.kr. og nedjusteringer for 8,112 mio.kr., hvilket 

netto giver en nedjustering på 1,534 mio.kr. Justeringerne 

dækker primært over tilrettelser af budgettet på tværs af 

ydelsesgrupper ud fra de seneste skøn for udgiftsbehovet 

i budgetperioden. Blandt opjusteringer er det særligt på 

førtidspension, hvor der forventes en kraftig stigning i 

2020, som til gengæld er aftagende i overslagsårene. Ho-

vedparten af de resterende ydelsesgrupper nedjusteres 

henover budgetperioden, dog særligt sygedagpenge og 

integrationsområdet. 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Politikområde 7 – samlet sum 261.348 263.314 262.649 262.218 

Serviceudgifter indenfor ramme 39.892 39.948 40.389 40.389 

Job- og Socialcenter 37.259 37.307 37.745 37.745 

Borgerservice 275 275 275 275 

Teknik og Miljø 1.389 1.398 1.400 1.400 

Øvrige 969 969 969 969 

Overførselsudgifter 221.456 223.366 222.260 221.829 

Job- og Socialcenter 205.537 207.447 206.341 205.910 

Borgerservice 15.551 15.551 15.551 15.551 

Øvrige afdelinger 368 368 368 368 
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Job- og Socialcenter 
 
Tabel 4 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden 

Job- og socialcenterets budget fremgår af tabel 5 oven-

for. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på poli-

tikområdet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit 

uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområ-

derne. 

 

Der er samlet budgetlagt med udgifter for 242,796 

mio.kr. netto i 2020. Området er præget af mange over-

førselsudgifter, hvorfor de med netto 205,537 mio.kr. ud-

gør hovedparten af det samlede budget. 

 

Det er samtidigt et område, som er meget afhængigt af 

statsrefusion. Der er derfor også budgetlagt med statsre-

fusion på de relevante områder. Det forventede niveauet 

for refusionen fremgår af tabellerne i nedenstående af-

snit, hvor hovedaktiviteterne uddybes nærmere. 

 

  

I 1.000 KR.  2020 2021 2022 2023 

Job- og Socialcenter – samlet sum  242.796 244.753 244.086 243.655 

Serviceudgifter indenfor ramme  37.259 37.307 37.745 37.745 

Overførselsudgifter  205.537 207.447 206.341 205.910 

Aktive indsatser 
Serviceudgifter 668 668 668 668 

Overførselsudgifter 26.739 26.647 26.647 26.647 

Forsørgelsesydelser 
Serviceudgifter 0 0 0 0 

Overførselsudgifter 169.085 168.100 166.995 166.564 

Fællesudgifter og Administration 
Serviceudgifter 25.559 25.512 25.584 25.584 

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Integrationsudgifter 
Serviceudgifter 7 7 7 7 

Overførselsudgifter 5.217 5.447 5.447 5.447 

Misbrugsbehandling 
Serviceudgifter 5.391 5.391 5.391 5.391 

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Puljer og Projekter 
Serviceudgifter 574 293 660 660 

Overførselsudgifter -1.855 625 625 625 

Ungdomsuddannelser 
Serviceudgifter 4.993 5.368 5.368 5.368 

Overførselsudgifter 5.764 6.040 6.040 6.040 

Øvrige områder 
Serviceudgifter 67 67 67 67 

Overførselsudgifter 587 587 587 587 
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Aktive indsatser 
 
Tabel 5 Samlet budget for aktive indsatser i perioden 

Budgettet vedrører aktive beskæftigelsesrettede indsat-

ser i form af arbejdsmarkedsforanstaltninger, der skal 

hjælpe borgere tættere på beskæftigelse, uddannelse el-

ler arbejdsmarkedet afhængigt af den lediges udfordrin-

ger. 

 

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 uddannel-

sesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede 

uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannel-

sesforløb i erhvervsrettede tilbud hvor der er mangel 

på arbejdskraft mv. 

 Aktivitets og befordringsgodtgørelser i forhold til 

ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og 

aktive tilbud. 

I 1.000 KR.  2020 2021 2022 2023 

Aktive indsatser – samlet sum  27.408 27.315 27.315 27.315 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto  668 668 668 668 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommu-

nen 

Drift 668 668 668 668 

Refusion     

Overførselsudgifter, netto  26.739 26.647 26.647 26.647 

Sociale formål 
Drift 565 565 565 565 

Refusion -550 -550 -550 -550 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Drift 5 5 5 5 

Refusion     

Driftsudgifter til den kommunale beskæfti-

gelsesindsats 

Drift 23.780 23.688 23.688 23.688 

Refusion -2.996 -2.996 -2.996 -2.996 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
Drift 4.014 4.014 4.014 4.014 

Refusion -1.802 -1.802 -1.802 -1.802 

Seniorjob til personer over 55 år 
Drift 4.534 4.534 4.534 4.534 

Refusion -1.874 -1.874 -1.874 -1.874 

Beskæftigelsesordninger 
Drift 1.659 1.659 1.659 1.659 

Refusion -845 -845 -845 -845 

Løntilskud 
Drift 711 711 711 711 

Refusion -461 -461 -461 -461 
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 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsind-

retning eller udgifter til personlig assistance til bor-

gere i beskæftigelse med fysiske eller kognitive ud-

fordringer mv. 

 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med 

håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold 

til at matche borgere og virksomheder, så løntil-

skuds og praktikforløb etableres mv. 

 

Folketinget vedtog den 23. august 2018 en politisk af-

tale om en gennemgribende forenkling af den aktive 

beskæftigelsesindsats. I den politiske aftale om forenk-

ling af beskæftigelsesindsatsen indgår en række initiati-

ver. Hovedelementerne i aftalen er: 

 

 Forenklet kontaktforløb mv.  

 Færre og enklere proceskrav  

 Forenklet styring af kommunernes udgifter til aktive-

ring  

 Flere ens regler på tværs af målgrupper  

 Benchmarking og gennemskrivning af loven  

 Flere digitale løsninger for borgere og virksomheder.  

 

Som en del af aftalen om den forenklede styring laves en 

finansieringsomlægning, hvor statsrefusion vedrørende 

aktive indsatser bortfalder. Dele af den kommunale min-

dre-indtægt kompenseres gennem en forøgelse af blok-

tilskuddet. Solrød Kommune mister derved ca. 3,5 mio. kr. 

i statsrefusion i 2020 og frem i forhold til før omlægnin-

gen i 2018. 

Det skal bemærkes, at der stadig vil være refusion af 

driftsudgifter til aktivering for personer i ressource- og 

jobafklaringsforløb. Tilsvarende vil der også fortsat være 

tilskud til udgifter i forbindelse med de forskellige puljer. 

F.eks. den regionale uddannelsespulje og puljen til ud-

dannelsesløft. Endeligt vil der stadigt være statsrefusion 

på løntilskudsudgifterne. 

 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til de per-

soner som ansættes i løntilskud i kommunen. Budgettet 

er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Sociale formål 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn i forbin-

delse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse. 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelses-

indsatsen er udgifterne fra 2020 samlet under sociale for-

mål. 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til medfinansie-

ring af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i for-

bindelse med aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Bud-

gettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesind-

sats 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til uddannelse, 

vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle mål-

grupper. Bemærk at budgettet til refusion vedrører drifts-

udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb, der er flyt-

tet i forbindelse med aftale om forenkling af beskæftigel-

sesindsatsen.  

Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der 

ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig 

sammenhæng, samt mentorkorps mv.  

 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løntilskud til 

forsikrede ledige, samt hjælpemidler og personlig assi-

stance til handicappede i beskæftigelse. Budgettet er til-

passet erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Seniorjob til personer over 55 år 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til perso-

ner i seniorjob. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere 

års forbrug. 

 

Beskæftigelsesordninger 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelses-

indsatsen er udgifter til befordringsgodtgørelse og hjæl-

pemidler for en række ydelsesgrupper samlet under be-

skæftigelsesordninger. Dette gælder sygedagpenge, re-

validering, kontant og uddannelseshjælp, ressource- og 

jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse. 

 

Desuden dækker budgettet jobcenterets udgifter til vej-

ledning og opkvalificering af unge under 18 der skal brin-

ges tættere på en ungdomsuddannelse eller i beskæfti-

gelse. Et af tilbuddene er kommunens særlige tilbud un-

gebasen. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års 

forbrug. 

 

Løntilskud 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til løntilskud 

for hovedparten af ydelsesgrupperne, herunder, Kontant- 

og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge, Jobafklarings- og 

Ressourceforløb og Revalidering. Budgettet er tilpasset 

erfaring fra tidligere års forbrug. Som et led i aftalen om 
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en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifterne til 

løntilskud samlet på en enkelt funktion, fremfor at være 

fordelt på de enkelte ydelsesgrupper.  

 

Forventede forløb 

Der er en stor gennemstrømning af borgere i de forskel-

lige målgrupper, som ved hjælp af forskellige indsatser 

hjælpes tilbage i beskæftigelse eller tættere på arbejds-

markedet. Tabel 7 nedenfor viser forventede forløb med 

uddannelse, vejledning og opkvalificering, løntilskud eller 

praktik mv. for de forskellige målgrupper. Derudover for-

ventes ca. 200 personer at være i et mentorforløb i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 6 Forventede forløb med indsatser iht. Lom en aktiv beskæftigelsesindsats (kap. 10 – 12) i 2020 

 

  

YDELSESGRUPPER 
FORVENTEDE 

FORLØB 

GNS. ANTAL 

UGER PR. 

FORLØB 

ANDEL DER 

FORVENTES AT 

MODTAGE AKTIV 

INDSATS 

ANTAL 

FULDTIDS- 

AKTIVEREDE 

Forsikrede ledige 278 8 19% 43 

Kontanthjælp 88 17 32% 29 

Uddannelseshjælp 81 18 41% 28 

Revalidering og forrevalidering 13 46 61% 12 

Sygedagpenge 71 10 5% 14 

Jobafklaring 78 16 27% 24 

Ressourceforløb 69 24 43% 31 

Ledighedsydelse 68 21 63% 27 
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Forsørgelsesydelser 
 
Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelser i perioden 

Tabel 8 Refusionstrappen 

 

I 1.000 KR.  2020 2021 2022 2023 

Forsørgelsesydelser – samlet sum  169.085 168.100 166.995 166.564 

Overførselsudgifter, netto  169.085 168.100 166.995 166.564 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Ydelser 28.622 28.622 28.622 28.622 

Refusion     

Førtidspension 
Ydelser 54.852 53.653 52.547 52.117 

Refusion     

Sygedagpenge 
Ydelser 45.826 45.826 45.826 45.826 

Refusion -17.298 -17.298 -17.298 -17.298 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Ydelser 20.610 20.778 20.778 20.778 

Refusion -5.469 -5.357 -5.357 -5.357 

Revalidering 
Ydelser 3.370 3.370 3.370 3.370 

Refusion -686 -686 -686 -686 

Fleksjob 
Ydelser 28.630 28.630 28.630 28.630 

Refusion -12.076 -12.076 -12.076 -12.076 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Ydelser 21.247 21.247 21.247 21.247 

Refusion -4.677 -4.677 -4.677 -4.677 

Ledighedsydelse 
Ydelser 7.753 7.752 7.752 7.752 

Refusion -1.618 -1.683 -1.683 -1.683 

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5 – 26 uger 60 % (40 % medfinansiering) 

27 – 52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Budgettet vedrører udgifter til førtidspension, sygedag-

penge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til for-

sikrede ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleks-

job, ressource- og jobafklaringsforlød samt ledigheds-

ydelse. Budgettet fremgår af tabel 8, hvor de enkelte 

ydelsesgrupper er delt op i bruttoudgifter til ydelser og 

statsrefusion. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgif-

ter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen op-

kræves en medfinansieringsydelse, der afhænger af den 

enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtids-

pension er også en medfinansieringsudgift, hvor Udbeta-

ling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne medfi-

nansierer på samme måde som med A-dagpenge. 

 

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil sta-

ten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelses-

modtagerenes varighed på offentlig forsørgelse. Statsre-

fusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 9 

 

Refusions- og medfinansieringssatser der afhænger af 

varigheden på offentlig forsørgelse blev indført fra 2016. 

Der er enkelte undtagelser og overgangsordninger i for-

hold til fleksjob- og ledighedsydelserne, samt førtidspen-

sion bevilliget før juli 2014. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Der forventes 220 helårspersoner, og en gennemsnitlig 

medfinansiering på 65 % af dagpengene.  

13 af de 220 helårspersoner forventes at være i løntilskud. 

 

Førtidspension 

I slutningen af 2018 og starten af 2019 er der blevet god-

kendt flere førtidspensioner end der er afsluttede. Samti-

digt betyder den løbende til og afgang af forløb, at flere 

forløb gradvist finansieres med en højere medfinansie-

rings-sats end tidligere. Forløb der blev bevilliget før 2014 

finansiers med var 65 pct. af kommunen, hvor de nyere 

forløb finansieres med op i mod 80 pct. Da de ældre for-

løb ikke afsluttes i samme tempo som de nye bliver be-

villiget, er budgettet forøget i de senere år. I 2018 ar der 

402 helårspersoner på førtidspension. I 2019 forventes 

tallet at være 438 og i 2020 forventes 446 helårspersoner. 

Af de nye forløb med den høje medfinansierings-sats for-

ventes en stigning fra 102 forløb i 2018 til 162 i 2020. 

 

Sygedagpenge 

Der forventes 258 helårspersoner i sygedagpengeforløb 

og en gennemsnitlig statsrefusion på 37 pct. af ydelsen.  

Kontant- og uddannelseshjælp 

Der forventes 68 helårspersoner på uddannelseshjælp og 

25 pct. statsrefusion af ydelserne. Der forventes 92 hel-

årspersoner på kontanthjælp og 23 pct. statsrefusion af 

ydelserne.   

 

Revalidering 

Der forventes 17 helårspersoner på revalideringsydelse. 

Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revali-

deringsydelser er godt 20 %. 

 

Fleksjob 

Der forventes 189 helårspersoner i fleksjob og en gen-

nemsnitlig statsrefusion på 20 pct. af ydelsen.  

 

Ressource- og Jobafklaringsforløb 

Der forventes 72 helårspersoner i Ressourceforløb og 90 

i Jobafklaringsforløb. 

Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ydel-

ser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsfor-

løb er ca.  20 pct. af ydelserne. 

 

Ledighedsydelse 

Der forventes 43 helårspersoner og en gennemsnitlig 

statsrefusion på 20 pct. af ydelsen. 
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Fællesudgifter og administration 
 
Tabel 9 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden 

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og 

øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herun-

der udgifter til lægeerklæringer mv. Alle udgifter på om-

rådet er karakteriseret som serviceudgifter inden for ram-

men. 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Fællesudgifter og administration – samlet sum 25.559 25.512 25.584 25.584 

Serviceudgifter indenfor ramme 25.559 25.512 25.584 25.584 

Jobcenter 12.831 12.831 12.831 12.831 

Myndighedsudøvelse 9.178 9.132 9.204 9.204 

Øvrig administration 3.549 3.549 3.549 3.549 



MÅL OG ØKONOMI 2020-2023 

POLITIKOMRÅDE 7: BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS 

151 

 

Integrationsudgifter 
 
Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende in-

tegrationsprogrammer for flygtninge og familiesammen-

førte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er 

omfattet af integrationsloven eller danskuddannelseslo-

ven. Der er indregnet en kvote på 12 nye flygtninge i 2019 

og 7 i 2020. 

 

Udgifterne fordeler sig på integrationsydelser, beskæfti-

gelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, 

virksomhedspraktik, løntilskud mv. og danskuddannelse. 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion 

og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når inte-

grationsborgere består danskprøve, påbegynder kompe-

tencegivende uddannelse eller kommer i ordinær be-

skæftigelse.  

 

Serviceudgifter indenfor ramme 

Budgettet på området omfatter lejetab ved boligplace-

ring og familiekonsulent efter servicelovens § 11 stk. 3. 

 

Overførselsudgifter 

Udgifterne på området fordeler sig på integrationsydel-

ser (forsørgelse), danskuddannelse samt beskæftigelses-

rettede tilbud, såsom vejledning og opkvalificering, virk-

somhedspraktik, løntilskud mv. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Integrationsudgifter – samlet sum 5.224 5.454 5.454 5.454 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 7 7 7 7 

Driftsudgifter 583 583 583 583 

Lejetab vedr. boligplacering 8 8 8 8 

Familiekonsulent 576 576 576 576 

Statsrefusion -576 -576 -576 -576 

Familiekonsulent -576 -576 -576 -576 

Overførselsudgifter, netto 5.217 5.447 5.447 5.447 

Driftsudgifter 8.362 8.592 8.592 8.592 

Danskuddannelse 3.022 3.719 3.719 3.719 

Grundtilskud -1.431 -1.171 -1.171 -1.171 

Resultattilskud -1.857 -1.697 -1.697 -1.697 

Forsørgelsesydelser 4.861 3.975 3.975 3.975 

Tolkeudgifter 595 595 595 595 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser 3.171 3.171 3.171 3.171 

Statsrefusion -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 

Forsørgelsesydelser -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 



152 MÅL OG ØKONOMI 2020-2023 

POLITIKOMRÅDE 7: BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS 

 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion 

og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når inte-

grationsborgere består danskprøve, påbegynder kompe-

tencegivende uddannelse eller kommer i ordinær be-

skæftigelse.  

 

Danskuddannelsesloven har været under revision i 2018, 

hvilket blandt andet har medført en sammenlægning og 

ensartning af reglerne for målgrupperne flygtninge, ind-

vandrere og udenlandske arbejdstagere. Der forventes 

200 danskuddannelsesforløb i 2020.  

 

Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til 5 

flere fuldtidsledige flygtninge om året i 2019 og 2020-23 

end i 2018. Konkret forventes 43 helårspersoner at mod-

tage integrationsydelse, hvoraf de 16 er borgere der ikke 

har været i landet i 9 ud af de seneste 10 år i 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misbrugsbehandling 
 
Tabel 11 Samlet budget for misbrugsbehandling i perioden 

Budgettet vedrører Alkohol- og Stofmisbrugs-behand-

ling.  

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 mis-

brugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere para-

metre end reduktion og ophør af stof- eller alkoholindta-

get. 

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehand-

lingsindsatsen til indsatser på andre områder af borge-

rens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målret-

tet på at optimere målgruppens muligheder for at gen-

indtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling 

er således blevet en integreret del af beskæftigelsesind-

satsen for borgere der vurderes at være i målgruppen. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Misbrugsbehandling – samlet sum 5.391 5.391 5.391 5.391 

Serviceudgifter indenfor ramme 5.391 5.391 5.391 5.391 

Alkoholmisbrug 2.318 2.318 2.318 2.318 

Dagbehandling 1.347 1.347 1.347 1.347 

Døgnbehandling 301 301 301 301 

Ambulant behandling 670 670 670 670 

Stofmisbrug 3.073 3.073 3.073 3.073 

Dagbehandling 2.426 2.426 2.426 2.426 

Døgnbehandling 647 647 647 647 
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Administrationen har i de senere år oplevet et voksende 

behov for misbrugsbehandling, særligt på stofmisbrugs-

området. Den øgede efterspørgsel har blandt andet ført 

til en række mål og planer på området: 

 

1. Antallet af samarbejdspartnere skal reduceres, under 

hensyn til valg. 

2. Fast aftale med Greve Kommunes misbrugscenter 

om behandling af en klassisk gruppe af misbrugere 

over 25 år med blandet stof og alkohol problemer 

på offentlig forsørgelse.  

3. Unge med komplekse problemstillinger tilbydes 

håndholdt misbrugsbehandling med intensiveret og 

tæt opfølgning f.eks. via Skype. 

4. Etablering af lokalt indledende motivation- og for-

behandlingstilbud. 

5. Der udarbejdes koordineret indsatsplan med be-

handlingspsykiatrien på alle borgere med samtidigt 

misbrug og psykiatriske diagnoser. 

6. Etablering af virksomhedsnetværk / virksomhedsret-

tede tilbud til borgere der har været forsøgt mis-

brugshandling, eller hvor netop ledighed har med-

virket til misbrug. 

7. Fokus på afslutning af forløb.  

 

I tabel 13 og 14 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, 

samt forventningen i budget 2019 og 2020. 

 

 

 

 

 

 
Tabel 12 Borgere i stofmisbrugsbehandling 

 
Tabel 13 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTAL BORGERE 2017 2018 2019 2020 

Dagbehandling 62 57 55 55 

Døgnbehandling 3 10 5 5 

I alt 65 67 60 60 

ANTAL BORGERE 2017 2018 2019 2020 

Dagbehandling 73 70 63 63 

Døgnbehandling 3 0 2 2 

I alt 76 70 60 60 
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Puljer og projekter 
 
Tabel 14 Samlet budget for puljer og projekter i perioden 

Job- og Socialcenteret har løbende projekter af forskel-

lige slags. Det drejer sig både om egen finansierede og 

eksternt finansierede puljer og projekter. Mange af disse 

puljer og projekter er flerårige, hvorfor mer- og mindre-

forbrug nogle gange overføres fra et år til det næste. 

Det er desuden ofte gældende for eksternt finansierede 

projekter, at den eksterne finansiering, dvs. kommunens 

indtægt, er afhængig af aflæggelse af reviderede regn-

skaber, hvorfor indtægter og udgifter ikke falder samti-

digt. Derfor ses markante udsving i nettoudgifterne på 

området. 

 

Eksternt finansierede projekter 

Solrød Kommune er involveret i en række større projek-

ter. Nogle af disse projekter afsluttes i 2020 med projekt-

regnskaber og indhentning af tilskud der er givet tilsagn 

om. De største af dem er ”Nok til alle” og ”Kvalificeret ar-

bejdskraft til Sjælland og Øerne”, som er i regi af Jobcen-

trenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS). 

Projekterne strækker sig fra 2018 til 2020, hvor der er af-

sat mere end 4,6 mio. kr. til opkvalificering af ledige til 

særlige områder med mangel på arbejdskraft mv. I 2019 

har Solrød Jobcenter fået tilsagn om finansiering af et 

projekt der handler om at opnå bedre match mellem virk-

somhed og den ledige, ikke mindst ved at arbejde med 

borger og virksomheder om at acceptere alternativer til 

det de som udgangspunkt synes er drømmejobbet eller 

drømmekandidaten. I 2020 er der afsat 733 tusind kr. til 

projektets udgifter og 367 tusind kr. i indtægter. Projektet 

afsluttes i 2020, men det sidste tilskud til projektet for-

ventes først at blive godkendt i 2021. 

 

Interne Projekter 

Projekterne er eksempelvis rehabiliteringsteamet, der tid-

ligere har været finansieret eksternt, men i dag reelt er 

gået i drift. Derudover er enkelte ansættelser til specifikke 

indsatser, der afhænger af de fokusområder der er i be-

skæftigelsesindsatsen. 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Puljer og projekter – samlet sum -1.281 918 1.285 1.285 

Serviceudgifter indenfor ramme 574 293 660 660 

Eksternt finansierede projekter -86 -367 0 0 

Interne projekter 660 660 660 660 

Overførselsudgifter -1.855 625 625 625 

Eksternt finansierede projekter -2.480 0 0 0 

Interne projekter 625 625 625 625 
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Ungdomsuddannelser 
 
Tabel 15 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til forløb til 

unge der ikke umiddelbart kan tage en ordinær ung-

domsuddannelse eller komme i beskæftigelse.  

 

Derudover indeholder budgettet på området Ungdoms-

uddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget 

efter lov 564) og beskæftigelsesordninger. (STU bevilliget 

efter LAB).  

 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende for-

løb for unge der hverken er uddannelses- eller jobparate. 

Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produk-

tionsskole.  FGU forløbet afløser de nævnte forløb 1. au-

gust 2019. Kommunens betaling for FGU driftsudgifter og 

skoleydelsen sker bagudrettet. Således opkræves kom-

munen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter 

undervisningsåret. Budgettet i 2020 vedrører derfor for-

løb fra 1. august 2019 og året ud.  Det forventes at om-

kring 60 personer vil være inde over et FGU forløb i 2019 

af kortere eller længere varighed og med varierende 

timetal pr. uge. Forløbende er fleksibelt opbygget med 

forskellige ”på- og afstigningsmuligheder”, hvorfor kun 

ca. 30 fuldtidsforløb forventes i de 5 måneder i 2019.  

  

Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelse 

(EGU)  

Budgetterne på området vedrører de forløb der er påbe-

gyndt før den nye FGU overbygning 1. august 2019. 

  

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU) 

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med 

nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært 

borgere med en meget lille chance for at komme ind på 

arbejdsmarkedet der bliver bevilliget STU som et under-

visningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først 

og fremmest unge der er på førtidspension eller har ud-

sigt til dette ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbud-

det som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigel-

seslovgivningen (overførselsudgift). Udgiften  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Ungdomsuddannelser – samlet sum 10.757 11.408 11.408 11.408 

Serviceudgifter indenfor ramme 4.993 5.368 5.368 5.368 

Driftsudgifter 4.993 5.368 5.368 5.368 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) 671 671 671 671 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 1.333 2.666 2.666 2.666 

Produktionsskoler 958 0 0 0 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2.031 2.031 2.031 2.031 

Overførselsudgifter 5.764 6.040 6.040 6.040 

Driftsudgifter 5.802 6.040 6.040 6.040 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 560 1.120 1.120 1.120 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 322 0 0 0 

STU som et beskæftigelsesrettet tilbud 4.919 4.919 4.919 4.919 

Statsrefusion -38 0 0 0 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) -38 0 0 0 
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til STU forløb har været stigende over flere år, men er nu 

faldende i takt med antallet af borgere i forløb er fal-

dende. Tabel 17 viser udviklingen i antal borger i STU for-

løb fra 2016 til 2018, samt forventede forløb i 2019 og 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 16 Borgere i STU forløb 

 

Øvrige områder 
 
Tabel 17 Samlet budget for øvrige områder i perioden 

Budgettet vedrører de resterende områder under be-

skæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan katego-

riseres under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt ud-

satte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt 

samarbejdet med boligforeningerne om boliganvisnin-

gen. 

 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 

I de senere år er de sociale ydelser blevet beskåret, mens 

boligerne er blevet dyrere. Disse ændrede forudsætnin-

ger har betydet at det er blevet sværere at matche bor-

gere med ledige lejligheder.  

 

 

ANTAL BORGERE 2016 2017 2018 2019 2020 

STU Lov nr. 564 (serviceudgift) 7 8 7 6 6 

STU efter LAB-loven § 32.1.2 33 28 23 21 21 

I alt 40 36 30 27 27 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Øvrige områder – samlet sum 655 655 655 655 

Serviceudgifter indenfor ramme 67 67 67 67 

Driftsudgifter 67 67 67 67 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 67 67 67 67 

Overførselsudgifter 587 587 587 587 

Driftsudgifter 1.144 1.144 1.144 1.144 

Enkelt udgifter, Social formål 1.144 1.144 1.144 1.144 

Statsrefusion -557 -557 -557 -557 

Enkelt udgifter, Social formål -557 -557 -557 -557 
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Enkeltudgifter, Sociale formål 

På området konteres sociale ydelser som:  

 

 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a), 

 Hjælp til enkeltudgifter og flytning,  

 Hjælp til udgifter til sygebehandling,  

 Hjælp til udsatte lejere,  

 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 

 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stil-

lede. 

 

Udgifterne har været faldende de senere år, hvorfor Sta-

ten yder 50 % refusion på hovedparten af udgifterne på 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerservice 
 
Tabel 18 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder un-

der den sociale indsats. Det gælder udbetaling af diverse 

personlige tillæg. Udgifter til boligsikring, boligydelse og 

varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Ud-

betaling Danmark. Til sidst varetager afdelingen udgifter 

til øvrige social formål. 

 

Øvrige sociale formål 

Budgettet inden for servicerammen vedrører udgifter til 

tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat. 

 

Personlige tillæg mv. 

Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og før-

tidspensionister tilkendt før 2003. Kommunen modtager 

50% statsrefusion af ydelserne. 

Personlige 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 tandprotese-

behandling. Størrelse af den likvide formue og den 

personlige tillægsprocent er afgørende for, om man 

er berettiget til helbredstillæg. 

 Personligt tillæg: Kan i princippet udbetales til alt. 

Denne ydelse vurderes efter en konkret og indivi-

duel vurdering i forhold til nødvendigheden og pen-

sionistens økonomiske situation. 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Borgerservice – samlet sum 15.826 15.826 15.826 15.826 

Serviceudgifter indenfor ramme 275 275 275 275 

Øvrige sociale formål 275 275 275 275 

Overførselsudgifter 15.551 15.551 15.551 15.551 

Personlige tillæg mv. 1.503 1.503 1.503 1.503 

Boligydelse 7.887 7.887 7.887 7.887 

Boligsikring 6.160 6.160 6.160 6.160 
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Boligydelse 

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspen-

sionister tilkendt før 2003 i lejebolig, andelsbolig og ejer-

bolig. 

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 medfinansie-

ringsandel på 25 %. 

 

Boligsikring 

Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er fol-

kepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling 

Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansie-

ringsandel på 50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik og Miljø 
 
Tabel 19 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af 

flygtninge i midlertidige boliger. 

Fra 2016 hvor der var flest flygtninge i midlertidige bolig 

og til 2019, er antallet af indlogerede flygtninge gået fra 

107 til et fast antal omkring 20-25 personer. Derfor er der 

også reduceret med 17 boliger i perioden. Der er 5 

boliger tilbage som Solrød Kommune ejer. 

 

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente bo-

ligløsninger 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 ejendoms-

udgifter forbundet med boligerne. 

Som det fremfår af tabel 20, deles budgettet op i en del, 

som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører 

udgifter til boligkoordinatorer, som varetager området. 

Resten af budgettet vedrører driften af boligerne. 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.389 1.398 1.400 1.400 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.389 1.398 1.400 1.400 

Teknik og Miljø, ØD 496 496 496 496 

Flygtningeboliger, drift 893 902 903 903 
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Øvrige afdelinger 
 
Tabel 20 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden 

Under øvrige afdelinger har Personaleafdelingen, Læring 

og udvikling, samt Ældreområdet en række udgifter som 

kategoriseres under beskæftigelse og social indsats. Bud-

gettet er fordelt jvf. nedenstående tabel. 

 

Personaleafdeling 

Under serviceudgifter indenfor ramme har afdelingen 

budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere 

som er på området.  

 

Læring og Udvikling 

Afdelingen har budget på området til tolkeudgifter jf. in-

tegrationsloven §2. Kommunen kan bevilge tolkebistand 

til flygtninge, hvis børn frekventerer skoler, SFO og dag-

tilbud.  

 

Ældreområdet 

Afdelingen har budget til at afholde merudgifter til 

voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens 

§100.  

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter 

ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at 

merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktions-

evne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller an-

dre bestemmelser i serviceloven. 

 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Øvrige afdelinger – samlet sum 1.337 1.337 1.337 1.337 

Serviceudgifter indenfor ramme 969 969 969 969 

Personaleafdelingen 969 969 969 969 

Overførselsudgifter 368 368 368 368 

Læring og udvikling 53 53 53 53 

Ældreområdet 315 315 315 315 
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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 tryg-

hed, 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 følgende indsatser: 

 Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud på Tjørn-

holmvej 

 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 samværstil-

bud i dagtimerne 

 Øvrige: 

 Krisecentre og forsorgshjem 

 Ledsagerordninger 

 Kompenserende specialundervisning 

 Specialtandplejen  

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 

 

 

I 1.000 KR. 2020 

Politikområde 8 – samlet sum 85.141 

Job- og socialcenter (JOBS) 85.141 

Indenfor servicerammen 88.041 

Udenfor servicerammen -2.900 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Rammeaftale 2018-2020 

 Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Støttecenteret Fasanvej er flyttet til Tjørnholmvej 

medio 2018 

 Der er etableret 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 omlæg-

ning til støtte via Skype 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 I forbindelse med etablering af ny forberedende 

grunduddannelse (FGU) og lovgivningsmæssig 

præcisering af kommunernes ansvar ift. unge ar-

bejdes der med en endnu mere helhedsorienteret 

og sammenhængende ungeindsats. 

 

 

 

  

Politikområde 8:  

Det specialiserede voksenområde 
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Politiske mål 
 

Politikområde 8: Det specialiserede voksenområde 

Fælles mål for politikområde 5,6, 7, 8 og 9 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Borgere med særlige behov 

Flere borgere med særlige behov skal have mulighed for 

at bo i opgangsfælleskaber eller egen bolig i Solrød 

Kommune. Dette for at bevare og give mulighed for at 

udvikle: 

 

 Relationer ift. familie, venner og øvrigt netværk  

 Forankringen til fritidsaktiviteter i nærmiljø 

 Uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilknytning 

til lokalområdet 

 

Det sker gennem øget brug af egne opgangsfælleskaber, 

lokale støttemuligheder samt afslutning af eksterne botil-

bud. 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Bæredygtig udvikling  

 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ung-

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

 

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

 

Fokus skal især lægges på: 

 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og 

Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Samlet budget 2020-2023 
 
Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8 

 

Handicap og Socialpsykiatri – 

egne tilbud 
 
Tabel 2 Handicap og Socialpsykiatri - budget 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Politikområde 8 – samlet sum 85.141 84.539 84.539 84.539 

Job- og Socialcenter (JOBS) 85.141 84.539 84.539 84.539 

Indenfor servicerammen 88.041 87.439 87.439 87.439 

Udenfor servicerammen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Personlig støtte og pasning af personer  

med handicap mv. – samlet sum 
11.078 10.476 10.476 10.476 

Indenfor servicerammen 11.078 10.476 10.476 10.476 

Udviklingshæmmede:     

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 1.355 1.355 1.355 1.355 

Hjerter 9 1.367 1.367 1.367 1.367 

Spar 7 1.225 1.225 1.225 1.225 

Majsmarken 1.776 1.776 1.776 1.776 

Sindslidende og socialt udsatte:         

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 2.394 1.792 1.792 1.792 

Lindevej 942 942 942 942 

Hyldevej 94 94 94 94 

Støttekontaktkorps (inkl. Egeparken) 1.746 1.746 1.746 1.746 

Begge områder:     

Støttecenter Netværkshuset 179 179 179 179 
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Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri udfører 

hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende 

og andre udsatte grupper i henhold til servicelovens § 

85 og § 99. 

 

Området varetager:  

 Støtte og aktiviteter i Netværkshuset (Netværkshu-

set er fra sommeren 2018 flyttet til Tjørnholmvej) 

 Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevej-

lederkorpset til borgere med forskellige støttebehov 

i eget hjem og i de opgangsfællesskaber der er 

etableret i boligforeninger mv. i kommunen 

 Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller mis-

brugsproblemer og hjemløse 

 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en 

normering på ca. 15 årsværk og en leder. 

 

Hjemmevejlederkorps  

Hjemmevejlederkorpset er en del af Handicap og Social-

psykiatrien og yder støtte til borgere i eget hjem, der på 

grund af kognitive- og særlige sociale problemer har be-

hov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning for at 

udvikle deres færdigheder. Målgruppen vil som oftest 

have behov for varig støtte med henblik på vedligehol-

delse af evner.  

For at kunne varetage støtten til de borgere, der tilbydes 

bolig i Solrød i 2018 og 2019 er budgettet til ’eget team’ 

udvidet som vist i nedenstående tabel 4.  

 

De mange nye almennyttige boliger som blev færdige 

slut 2018/start 2019, har givet borgerne i Solrød Kommu-

nes egne opgangsfællesskaber, samt borgere i eksterne § 

85 og § 107 tilbud, muligheden for at flytte i egen bolig. 

Borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, har derved også 

større mulighed for at flytte til opgangsfællesskaber i Sol-

rød Kommune.  

Der har altså været tale om en bolig- og tilbudsrokade til 

mindre indgribende støtteforanstaltninger.  

Flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eks-

terne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig forudsætter: 

 

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at 

kunne støtte flere borgere 

 Kompetenceudvikling af personale 

 Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype 

 

 

 
Tabel 3 Budget for hjemtagelse, i 2018-priser 

Hjerter 9 

Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab 

Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede bor-

gere, der ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for 

støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der 

er en meget lille udskiftning blandt borgerne i dette op-

gangsfællesskab. 

Opgangsfællesskabet er etableret i 9 toværelseslejlighe-

der. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 

2,9 årsværk. 

 

Spar 7 

Den 15. maj 2013 flyttede de første borgere ind i op-

gangsfællesskabet ”Spar 7”, i Trylleskoven. Beboerne i 

opgangsfællesskabet er velfungerende udviklingshæm-

mede, der efter en kort periode med støtte til almindelig 

daglig livsførelse, vil være i stand til at klare sig med be-

grænset støtte.  

Boligerne er oprettet i 8 almene boliger. En af de 8 boliger 

i Trylleskoven bruges til fælles pædagogiske aktiviteter 

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

beboere. 

Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til en norme-

ring på 2,6 årsværk. 

 

Majsmarken 

Majsmarken er planlagt som et opgangsfællesskab. for 

unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller 

I KR. 2018-PRISER 2018 2019 2020 2021-2023 

Mindreudgift § 107  -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 

Mindreudgift § 85  -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 

Merudgifter til eget team 380.000 3.240.000 2.490.000 1.910.000 

I alt 380.000 -510.000 -1.260.000 -1.840.000 
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særlige sociale problemer, som mangler en bolig og har 

behov for hjælp, omsorg eller støtte. Der er plads til 4 

borgere på Majsmarken, og budget hertil er 1,78 mio. kr. 

I 2020 forventes det at Majsmarken tages i brug fuldt ud. 

 

Lindevej 

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 kan bo alene i 

egen bolig og fastholde et job eller gennemføre en ud-

dannelse. Der har i de senere år været en stigning i 

antallet af personer i målgruppen i Solrød Kommune.  

 

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 be-

skrives i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af 

gangen. Støttebehovet på Lindevej svarer til en norme-

ring på 2 årsværk. 

 

Hyldevej 

Gennem længere tid har der været stigende behov for et 

mindre indgribende tilbud til unge borgere, som har brug 

for støtte til at komme under uddannelse eller i beskæf-

tigelse. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte 

derfor oprettelsen af et nyt opgangsfællesskab for socialt 

og psykisk sårbare unge på Hyldevej d. 18. april 2017.  

 

Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlings-

systemet. De er enten 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. 

 

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, har brug for 

støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde. Desuden 

kan de have brug for hjælp til at finde- og fastholde fri-

tidsarbejde.  Alle beboere får tilknyttet en 

beskæftigelsesmentor. Mentorerne varetager udover 

beskæftigelsesrettet støtte også opgaver som sociale vi-

ceværter, og støtter beboerne i at håndtere en række 

potentielle udfordringer i hverdagen (overholdelse af 

husregler, sociale spilleregler i lejligheden mv.). 

Til trods for den sociale støttefunktion, udgøres tilbuddet 

primært af bofællesskabets fysiske rammer i kombination 

med tilbuddet om en beskæftigelses-mentor. 

 

Støttekontaktkorps 

Støttekontaktkorpset yder støtte, hjælp, omsorg samt 

genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil 

som oftest have behov for varig støtte. Hvis behovet for 

støtte vurderes at være midlertidigt, med sandsynlighed 

for progression, vil mentorstøtte være en mere passende 

indsats såfremt borgeren ikke er førtidspensionist. 

 

Støttecenter Netværkshuset 

Netværkshuset på Tjørnholmvej fungerer som base for 

medarbejderne i Handicap- og Socialpsykiatri-teamet. 

Herudover anvendes det til værested og samtalerum for 

sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød 

Kommune. 

 

I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de 

ovennævnte tilbud. 
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Tabel 4 Antal borgere i egne botilbud 

 

Støtte i eget hjem og tilbud fra 

andre leverandører – eksterne 

tilbud 
 
Tabel 5 § 85, Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget 

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, hvor borgeren har en selv-

stændig lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er 

ANTAL BORGERE 2016 2017 2018 2019 2020 

Udviklingshæmmede      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 27 27 30 35 37 

Hjerter 9 9 9 9 9 9 

Spar 7 7 7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 50 50 51 53 55 

Lindevej 7 7 7 7 7 

Egeparken   3 3 3 

Hyldevej   4 4 4 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Socialpædagogisk bistand (§ 85),  

udenfor kommunen – samlet sum 
9.336 9.336 9.336 9.336 

Indenfor servicerammen 9.336 9.336 9.336 9.336 

Nedsat funktionsevne – private boformer 3.279 3.279 3.279 3.279 

Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud 1.065 1.065 1.065 1.065 

Sindslidende – private boformer 1.982 1.982 1.982 1.982 

Sindslidende – offentlige tilbud 2.043 2.043 2.043 2.043 

Sociale problemer – private boformer 1.982 1.982 1.982 1.982 

Sociale problemer – offentlige tilbud 1.065 1.065 1.065 1.065 

Negativ budgetpulje der udmøntes i forhold til 

sammensætningen af sager i budgetåret 
-2.079 -2.079 -2.079 -2.079 
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ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Sol-

rød  

Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelsen. 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager 

samt forventning om tilgang/afgang. I alt forventes 28 

borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 

333 t.kr. Til sammenligning var gennemsnitsudgiften pr. 

person i 2018 på 427 t.kr.  

I 2020 forventes det at flere borgere ”hjemtages”, således 

at de får støtte via interne tilbud i stedet for eksterne. 

Med strategien og målsætningen om at hjemtage bor-

gere til de nye boliger, og til en mere fordelagtig 

støttepris, forventes det er gennemsnitsudgiften vil være 

lavere i 2020 end i 2018. 

 

 

 
Tabel 6 § 85, antal sager 

Botilbud hos private leverandø-

rer og i andre kommuner 
 
Tabel 7 Midlertidig botilbud - budget 

 

 2017 2018 2019 2020 

Primo 35 29 25 25 

Tilgang 3 4 4 3 

Afgang 9 8 4 6 

Ultimo 29 25 25 22 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum 22.775 22.775 22.775 22.775 

Indenfor servicerammen 22.775 22.775 22.775 22.775 

Handicappede – offentlige institutioner 6.587 6.587 6.587 6.587 

Handicappede – private institutioner 4.122 4.122 4.122 4.122 

Sociale problemer – offentlige institutioner 1.185 1.185 1.185 1.185 

Sociale problemer – private institutioner 3.052 3.052 3.052 3.052 

Sindslidende – offentlige institutioner 1.663 1.663 1.663 1.663 

Sindslidende – private institutioner 7.170 7.170 7.170 7.170 

Beboernes betaling – private institutioner -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 
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Tabel 8 Antal borgere i midlertidig botilbud 

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende 

ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens § 

107 og typisk i forbindelse med et afklarende-, et aflast-

nings- eller et afprøvende forløb. Flere borgere er også 

bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU).  

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 

108 og gives typisk til borgere med en permanent funk-

tionsnedsættelse der har behov for omfattende hjælp. 

 

Midlertidig ophold: 

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksiste-

rende sager samt forventning om tilgang/afgang på 

området. Det dækker udgifter til 35 borgere, svarende til 

en gennemsnitsudgift pr. person på 651 t.kr.  

Til sammenligning var gennemsnitsudgiften pr. person i 

2018 på 625 t.kr. 

 

Længerevarende ophold: 

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksiste-

rende sager samt forventning om tilgang/afgang på 

området. Det dækker udgifter til 35 borgere svarende til 

en gennemsnitsudgift pr. person på 762 t.kr. Til sammen-

ligning var gennemsnitsudgiften pr. person i 2018 på 762 

t.kr. 

 

 
Tabel 9 Længerevarende botilbud - budget 

Tabel 10 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108 

 2017 2018 2019 2020 

Primo 37 40 39 32 

Tilgang 7 8 2 3 

Afgang 4 9 9 5 

Ultimo 40 39 32 30 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum 26.663 26.663 26.663 26.663 

Indenfor servicerammen 26.663 26.663 26.663 26.663 

Nedsat funktionsevne 14.618 14.618 14.618 14.618 

Særlige sociale problemer 8.526 8.526 8.526 8.526 

Sindslidende 3.520 3.520 3.520 3.520 

 2017 2018 2019 2020 

Primo 34 34 33 34 

Tilgang 2 1 2 1 

Afgang 2 2 1 1 

Ultimo 34 33 34 34 



170 MÅL OG ØKONOMI 2020-2023 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

 

Herberg, forsorgshjem og krise-

centre 
 
Tabel 11 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget 

 

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: 

Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem m.v.) og 

kvindekrisecentre. Alle kan frit henvende sig på et for-

sorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens 

medvirken. Området er delvist finansieret af statsrefusion 

på 50 %. 

 

Herberg og forsorgshjem 

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henven-

der sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal 

betale. Budgettet er baseret på en forventning om at 5 

borgere indskriver sig på forsorgshjem. Den forventede 

gennemsnitspris er 50 t.kr. før refusion. Til sammenlig-

ning var gennemsnitsudgiften pr. person i 2018 på 151 

t.kr. før refusion.  

 

Der er ekstra fokus på at få borgere ud i egen bolig og 

derfor forventes det at Solrød borgere i 2020 vil opholder 

sig kortere tid på herberg og forsorgshjem og derved re-

ducere i gennemsnitsudgiften i 2020. 

 

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til 

kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold el-

ler tilsvarende krise, i relation til familie- eller 

samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og 

modtager omsorg og støtte under opholdet.  

 

Det forventes, at 6 borgere indskriver sig på kvindekrise-

centre, årligt. Den forventede gennemsnitspris er 42 t.kr. 

før refusion. Til sammen-ligning var gennemsnitsudgiften 

pr. person i 2018 på 94 t.kr. før refusion.  

Ligesom for herberg og forsorgshjem, forventes det at 

gennemsnitsudgiften i 2020 vil blive lavere på grund af 

det ekstra fokus på at få borgere ud i egen bolig. 

 

 

 

  

I 1.000 KR 2020 2021 2022 2023 

Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer – samlet sum 
250 250 250 250 

Indenfor servicerammen 250 250 250 250 

Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem) 250 250 250 250 

Kvindekrisecentre, § 109 250 250 250 250 

Statsrefusion (50%) -250 -250 -250 -250 
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Beskyttet beskæftigelse, samt 

aktivitets- og samværstilbud 
 
Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse - budget 

Tabel 13 Beskyttet beskæftigelse – antal sager 

 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og 

aktivitets og samværstilbud til personer under 65 år, som 

på grund af betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå 

eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som 

har behov for et dagtilbud der fastholder eller forbedre 

borgerens livsvilkår. 

 

Beskyttet beskæftigelse: 

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksiste-

rende sager samt forventning om tilgang/afgang, og 

dækker udgifter til 27 borgere svarende til en gennem-

snitsudgift pr. person på 92 t.kr. Til sammenligning var 

gennemsnitsudgiften pr. person i 2018 på 112 t.kr. 

Aktivitets og samværstilbud: 

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud, 

samt tabel med udvikling i antal sager for området. Bud-

gettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager 

samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter 

til 45 borgere. Den samlede gennemsnitsudgift pr. person 

er på 277 t.kr. Til sammenligning var gennemsnitsudgif-

ten pr. person i 2018 på 267 t.kr. 

 

Området har haft tilgang af to borgere med behov for 

ekstraordinær indsats under § 104. De to borger udgør til 

sammen en årlig udgift på over 2.000 t.kr.  

Budgettet er hævet med 2.123 t.kr. i 2020 og frem. 

 

 
Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud - budget 

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§ 103), 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Beskyttet beskæftigelse, § 103 – samlet sum 2.490 2.490 2.490 2.490 

Indenfor servicerammen 2.490 2.490 2.490 2.490 

Borgere m. nedsat. funktionsevne 2.490 2.490 2.490 2.490 

§ 103 – ANTAL SAGER 2017 2018 2019 2020 

Primo 21 19 22 25 

Tilgang 3 6 3 2 

Afgang 5 3 0 2 

Ultimo 19 22 25 25 

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§ 104), 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) – samlet sum 12.445 12.445 12.445 12.445 

Indenfor servicerammen 12.445 12.445 12.445 12.445 

Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne og 

særlige sociale problemer 
12.445 12.445 12.445 12.445 
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Tabel 15 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager 

 

Øvrige områder 
Øvrige områder omfatter kompenserende specialunder-

visning og specialtandpleje. 

 

Kompenserende specialundervisning 

til voksne 
 

 

 

 

 

 

Tabel 16 Specialundervisning til voksne - budget 

 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og special-

pædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk 

handicap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan 

være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til 

den specialpædagogiske bistand. 

 

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 kommu-

nikationstekniske hjælpemidler. 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region 

Sjælland og følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, 

Stevns og Solrød Kommune. Udgifterne til drift af centret 

fordeles efter kommunernes indbyggertal og Solrød 

Kommunes andel udgør ca. 8 %. 

 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompense-

rende specialundervisningstilbud for voksne. 

Budgettet til køb af pladser er på 88 t.kr. i 2020, og dæk-

ker udgifter til køb af pladser til 6 personer. 

 

Objektiv finansiering af institutionerne 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede 

landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på 

alle kommuner, og har til formål at sikre finansiering af 

landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og 

§ 104 – ANTAL SAGER 2017 2018 2019 2020 

Primo 41 42 44 43 

Tilgang 3 4 2 2 

Afgang 2 4 1 2 

Ultimo 42 44 43 43 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Specialpædagogisk bistand – samlet sum 2.961 2.961 2.961 2.961 

Indenfor servicerammen 2.961 2.961 2.961 2.961 

Abonnementsbetaling, Center for Specialunder-

visning Roskilde 
2.369 2.369 2.369 2.369 

Køb af pladser udenfor kommunen 88 88 88 88 

Objektiv finansiering 504 504 504 504 
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voksne med synshandicap og epilepsi, samt døvekonsu-

lentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 

institutioner og er på 504 t.kr. i 2020. 

 

Special tandpleje 
 
Tabel 17 Specialtandpleje - budget 

 

Budgettet omfatter udgifter til regional specialtandpleje 

til ca. 3 personer med nedsat psykisk eller fysik funktions-

nedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret 

gennemsnitsudgift pr. person på 15 t.kr. 

 

Den centrale refusionsordning – 

særligt dyre enkeltsager 
 

 

 

 

 

 

Tabel 18 Refusioner pr. område - budget 

 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter 

lov om social service under den centrale refusionsord-

ning.  

 

Tabel 19 viser budgetterede refusioner for de forskellige 

områder. 

Beløbsgrænserne for hvornår der kan indhentes refusion 

på enkeltsager i 2020 kendes endnu ikke, men de gæl-

dende satser for 2019 er følgende: 

 

 

 
Tabel 19 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 

I 1.000 KR 2020 2021 2022 2023 

Special tandpleje- samlet sum 44 44 44 44 

Indenfor servicerammen 44 44 44 44 

SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER 

DEN CENTRALE REFUSIONSOPRDNING, I 1.000 KR. 
2020 2021 2022 2023 

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 

0 PCT REFUSION 25 PCT REFUSION 50 PCT REFUSION 

Under 1.070.000 kr. årligt Fra 1.070.000 – Til 2.009.999 kr. årligt Fra 2.010.000 kr. årligt 

Under 89.167 kr. månedligt Fra 89.167 – Til 167.500 kr. månedligt Mere end 167.500 kr. månedligt 
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Det faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager 

for årene 2017-2020 ser således ud: 

 

 

 
Tabel 20 Særligt dyre enkeltsager - antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANTAL ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 

Central refusionsordning - total 29 27 26 25 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 15 13 13 13 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 8 8 7 6 

Forebyggende indsats 6 6 6 6 



AKTIVITETS- OG
FRIVILLIGCENTER
OASEN

ÆLDREBOLIGER
GULSPURVEN

GENOPTRÆNINGEN

REHABILITERINGEN
PLEJECENTER

CHRISTIANS HAVE

ÆLDREBOLIGER
KURPRINSENS
KVARTER

VISITATIONEN OG  
DE UDEKØRENDE 

ENHEDER

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre
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Sundhed og Ældre er et centralt politikområde i forhold 

til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

samt læring og udvikling hele livet. Borgerne skal i alle 

aldersgrupper sikres de bedste rammer og tilbud. 

 

Som kommune har vi fokus på, at støtte borgerne i at leve 

et aktivt liv, hvor de tager ansvar for egen trivsel og sund-

hed. På den måde har borgeren mulighed for at bruge 

sine ressourcer og tage ansvar.  

 

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med midlerti-

dig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsni-

veau. Indsatsen kan fx dreje sig om hjemmepleje, syge-

pleje, genotræning og hjælpemidler.  

 

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og 

forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse med 

at fremme sunde borgere i alle aldre via en forebyggende 

og sundhedsfremmende indsats inden for rammerne af 

kommunens sundhedspolitik. 

 

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og Frivillig-

center, hvor der ud over et daghjem arbejdes med at 

skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivil-

lige, sociale områder.  

 

Ud over de kommunale institutioner på området samar-

bejder vi med den private leverandør, Altiden, der driver 

en del af Plejecenter Christians Have og leverer hjemme-

pleje i de private hjem.  

 

Inden for Sundhed og Ældre findes endvidere administra-

tion og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliterings-

pladser, daghjemspladser og pladser i demens-daghjem-

met Oasen. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt cen-

trale for området 

 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 

I 1.000 KR. 2020 

Politikområde 9 – samlet sum 286.934 

Indenfor servicerammen 211.075 

Udenfor servicerammen 75.859 

Ældreområdet 163.158 

Chr. Have, Rehabilitering og elever 18.683 

Sundhed og Frivillighed 106.845 

Økonomiafdeling -4.160 

Øvrige afdelinger 2.409 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsaftale 2019-2023 

 Værdighedspolitikken 

 Sundhedsområdet i KKR Sjælland 

 Demensstrategi 

 Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Indførelse af akutteam i den kommunale syge-

pleje (i tæt samarbejde med de praktiserende læ-

ger) 

 Implementering af sundhedspolitikken 

 Ibrugtagning af 40 nye plejeboliger og 24 rehabi-

literingspladser på Plejecenter Christians Have 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af demensstrategien 

 Implementering af politikken for frivilligt socialt 

arbejde 

 Fortsat implementering af sundhedspolitikken 

 Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023 

 

 

 

 

Politikområde 9: Sundhed og Ældre 
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Politiske mål 
 

PEJLEMÆRKER MÅL  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

Læring og udvikling hele livet 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommunes sundhedspo-

litik medvirker til sunde borgere i alle aldre.  

  

Det sker ved at: 

 Implementere indsatskataloget, der hører til sund-

hedspolitikken. 

 Kvalitetssikre og justere den forebyggende og sund-

hedsfremmende indsats i kommunens afdelinger og 

institutioner. 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Sundhedsområdet 

Borgerne skal opleve en lokal og kvalificeret indsats på 

sundheds- og ældreområdet. 

  

Det sker ved:  

 Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023. 

 Opgaveflytning og sikring af de faglige kompetencer 

til at håndtere opgaverne lokalt. 

 Et velfungerende akutteam. 

 Rekruttering og fastholdelse af kompetente medar-

bejdere. 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Læring og udvikling hele livet 

Værdig ældrepleje 

Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje.  

  

Det sker ved at: 

 Efterleve værdierne i værdighedspolitikken. 

 Arbejde med de igangsatte indsatsområder, der un-

derstøtter værdighedspolitikken. 

 

Teknologi 

Borgerne skal opleve frihed og øget livskvalitet i daglig-

dagen ved at anvende ny teknologi, hvor det er relevant.  

  

Det sker ved, at Solrød Kommune deltager aktivt i af-

prøvning og anvendelse af relevante, nye velfærdstekno-

logier. 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Frivilligt socialt arbejde 

Borgerne skal opleve øget sundhed og livskvalitet ved at 

deltage i aktiviteter støttet af frivillige eller ved selv at 

være frivillige.  

  

Det sker ved at:  

 Fastholde velfungerende initiativer. 

 Understøtte nye initiativer, hvor fokus blandt andet 

skal være på at afhjælpe og forebygge ensomhed. 
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Befolkningsudvikling 
Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune 

Den samlede befolkning i Solrød kommune er steget med 

5,9 pct. fra 2016-2019, jf. tabel 1. På baggrund af den fak-

tiske udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød 

Kommune at stige fra ca. 23.100 borgere i 2019 til ca. 

24.800 borgere i 2023, svarende til en stigning på godt 

7,5 pct.  

 

Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 

4.500 borgere i 2019 til ca. 5.000 borgere i 2023, svarende 

til en stigning på 10 pct. Udviklingen skal ses i lyset af et 

mindre fald i antallet af 65-74 årige, hvorimod antallet af 

borgere i alderen 75+ år vil stige fra ca. 1.800 borgere i 

2019 til ca. 2.500 borgere i 2023, svarende til en stigning 

på ca. 40 pct., jf. figur 1 og 2.  

 

Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af 

sundheds- og sygeplejeydelser som fx hjemmehjælp, 

hjemmesygepleje, plejeboliger samt ydelser inden for 

praksissektoren og i hospitalsregi sammenlignet med 

yngre aldersgrupper.  

 

Budgettet for 2020 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. 

For at imødegå den demografiske udvikling afsættes 

endvidere demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende 

demografipuljer.  

 

 

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år (indeks, 

2016=100)

 

 

Figur 2 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år (indeks, 

2019=100)
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ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0-16 år 4.817 4.873 4.968 5.145 5.291 5.368 5.518 5.586 

17-64 år 12.800 12.990 13.142 13.391 13.655 13.691 13.969 14.214 

65-74 år 2.774 2.763 2.745 2.715 2.651 2.588 2.491 2.462 

75-84 år 1.133 1.219 1.342 1.473 1.629 1.776 1.940 2.075 

85 år+ 264 302 321 341 365 389 423 448 

I alt 21.788 22.147 22.518 23.065 23.591 23.812 24.341 24.785 

Index 2016=100 100,0 101,6 103,4 105,9 108,3 109,3 111,7 113,8 

Ændring i %     2,28 3,24 5,53 7,46 
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Samlet budget 2020-2023 
 
Tabel 2 Budget for politikområde 9  

Det samlede budget for 2020-2023 skønnes at udgøre i 

størrelsesordenen 286,9 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 

321,2 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2.  

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Politikområde 9 – i alt 286.934 296.654 311.002 321.163 

Indenfor servicerammen 211.075 219.947 231.557 240.094 

Udenfor servicerammen 75.859 76.707 79.445 81.069 

Ældreområdet 163.158 161.721 163.148 163.148 

Indenfor servicerammen* 162.878 162.487 163.915 163.915 

Udenfor servicerammen 280 -766 -766 -766 

Chr. Have, Rehabilitering og elever 18.683 19.703 20.470 20.470 

Indenfor servicerammen* 18.683 19.703 20.470 20.470 

Sundhed og frivillighed 106.845 106.845 106.845 106.845 

Indenfor servicerammen** 22.782 22.782 22.782 22.782 

Udenfor servicerammen 84.063 84.063 84.063 84.063 

Økonomiafdeling -4.160 5.976 18.130 28.292 

Indenfor servicerammen 4.334 12.576 21.992 30.529 

Udenfor servicerammen -8.494 -6.600 -3.862 -2.238 

Øvrige afdelinger 2.409 2.409 2.409 2.409 

Indenfor servicerammen 2.399 2.399 2.399 2.399 

Udenfor servicerammen 10 10 10 10 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 

*Der er omplaceret 162 t.kr. vedr. grøn pædagog fra Visitation og Koordination, puljemidler til Christians Have.  

**Der er omplaceret 718 t.kr. vedr. terapeuter i hjemmeplejen fra Den Kommunale Hjemmepleje til Genoptræningscenteret. 
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Nye Budgetinitiativer  

Tabel 3 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr. 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2020-

2023, jf. tabel 3. Initiativerne 09-15A til 09-15F er en vide-

reførelse af værdighedsprojektet, der tidligere blev tildelt 

via puljemidler, men som overgår til bloktilskuddet fra 

2020 og frem. Videreførelse af værdighedsprojektets ind-

satser indebærer dermed en forhøjelse af budgettet.  

 

09-07B Chr. Have, elevbudget ændret for-

deling mellem unge- og voksenelever 

Der optages fremadrettet en større andel voksenelever, 

hvilket forventes at forbedre rekrutteringsmulighederne. 

Der afsættets 419 t.kr. i 2020 faldende til 327 t.kr. i 2023. 

 

09-08A Chr. Have, opnormering administra-

tiv medarbejder med 17 timer ugentligt – 

større elev indtag 

Som følge af det øgede optag af elever opnormeres ti-

merne til uddannelseskoordination med 17 timer, hvilket 

svarer til det øgede optag. Der afsættes 231 t.kr. årligt i 

2020 og frem.  

 

09-15A Chr. Have, flere terapeuter (Værdig-

hedsmidler)  

Formålet er at vurdere borgerens ønsker til aktiviteter, 

borgerens potentiale i forhold til at blive rehabiliteret og 

borgerens eventuelle udfordringer i forhold til at synke 

maden korrekt (dysfagi). Der afsættes 622 t.kr. årligt i 

2020 og frem.  

 

09-15B Hjemmeplejen, flere terapeuter 

(Værdighedsmidler)  

Alle borgere, der modtager ydelser fra hjemmeplejen el-

ler er i risiko for at få behov for yderligere hjælp, tilbydes 

rehabiliteringsforløb så den enkelte borger opnår højst 

mulig fysiske og kognitive 

funktionsniveau og dermed være mest mulig selvstændig 

i længst mulig tid. Dette medvirker både til at sikre en 

værdig ældrepleje og til at imødekomme den demogra-

fiske udvikling med et stigende antal ældre. Der afsættes 

718 t.kr. årligt i 2020 og frem.  

 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2020 2021 2022 2023 

09-07B 
Chr. Have, elevbudget ændret fordeling  

mellem unge- og voksenelever 
419 423 327 327 

09-08A 
Chr. Have, elever, opnormering administrativ  

medarbejder med 17 timer ugentligt – flere elever 
231 231 231 231 

09-15A Værdighedsmidler. Terapeuter på Chr. Have 622 622 622 622 

09-15B Værdighedsmidler. Terapeuter i hjemmeplejen 718 718 718 718 

09-15C Værdighedsmidler. Diætist 439 439 439 439 

09-15D Værdighedsmidler. Udviklingskonsulent 475 475 475 475 

09-15E Værdighedsmidler. Udskrivningskoordinator 547 547 547 547 

09-15F Chr. Have – Sansehaven – Grøn pædagog 214 214 214 214 

09-47 Bekæmpelse af ensomme ældre 373 373 373 373 

09-71 Pulje til ældreområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 
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09-15C Diætist (Værdighedsmidler)  

En diætist bidrager med ernæringsfaglig sparring på Chr. 

Have. Det har stor betydning, da plejepersonalet i bog-

rupperne på Chr. Have selv tilbereder maden til borgerne.  

Diætisten bidrager også med ernæringsfaglig sparring i 

hjemmeplejen og står for den ernæringsmæssige under-

visning i forbindelse med rehabilitering af borgere med 

kroniske lidelser som eksempelvis sukkersyge og kræft. 

Diætisten har også en væsentlig rolle i samarbejde med 

terapeuterne, hvor diætisten sikrer, at borgerne får den 

ernæringsmæssige rigtige kost på trods af synkeproble-

mer. Diætisten er ansat hos Sundhed og frivillighed. Der 

afsættes 439 t.kr. årligt i 2020 og frem.  

 

09-15D Udviklingskonsulent (Værdigheds-

midler)  

Projektlederen/udviklingskonsulenten varetager mange 

bredtfavnende opgaver på sundheds og ældreområdet. 

Projektlederen funderer i høj grad som udviklingskonsu-

lent, der understøtter de mange initiativer og tiltag, der 

har været på sundheds- og ældreområdet i Solrød Kom-

mune. Initiativer og tiltag, som skaber tryghed, sundhed 

og værdighed for borgerne, samt medvirker til læring og 

udvikling for såvel borgere som medarbejdere.  

Projektlederens indsats har stor betydning i forhold til at 

udarbejde ansøgninger til relevante statslige puljer, hvil-

ket bidrager til kommunens tilbud til borgeren samt kom-

munens økonomi. Der afsættes 475 t.kr. årligt i 2020 og 

frem. 

 

09-15E Udskrivningskoordinator (Værdig-

hedsmidler)  

Udskrivningskoordinatorens formål er, at sikre et koordi-

neret og sammenhængende udskrivningsforløb for bor-

gerne, for derigennem at forebygge uhensigtsmæssige 

genindlæggelser, men også for at skabe trygge rammer 

for de borgere, der kommer hjem fra sygehuset.  

Den koordinerede indsats skaber tryghed og værdighed 

i udskrivelsesforløbet for såvel borgere som deres pårø-

rende, og forebygger dermed uhensigtsmæssige genind-

læggelser. Derudover sikrer de opfølgende besøg, at de 

rette indsatser og aftaler i forbindelse med udskrivelsen 

er effektueret til gavn for borgerens videre behandlings-, 

trænings- og plejeforløb. Der afsættes 547 t.kr. årligt i 

2020 og frem. 

 

09-15F Chr. Have- Sansehaven – Grøn pæ-

dagog (Værdighedsmidler)  

Den grønne pædagog skal primært være den samlende 

person for en gruppe af frivillige, der skal medvirke til 

pasning af den nye sansehave på Plejecenter Chr, have. 

Derudover skal den grønne pædagog kunne vejlede ple-

jepersonale i forhold til at arrangere beboerrettede have-

aktiviteter.  

Den grønne pædagog vil komme både beboere og deres 

pårørende til gavn, da haven og de naturbaserede aktivi-

teter, som medarbejderen skal igangsætte, har en positiv 

betydning for beboernes mentale og fysiske sundhed. 

Der afsættes 214 t.kr. årligt i 2020 og frem.  

 

09-47 Bekæmpelse af ensomme ældre 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 mellem Kom-

munernes Landsforening og staten, modtager Solrød 

Kommune 373 t.kr. i særtilskud, til bekæmpelse af en-

somme ældre. Det tilsvarende beløb afsættes i budgettet, 

med det tilsvarende formål. 

 

09-71 Pulje til ældreområdet 

På tværs af landets kommuner opleves der store udfor-

dringer med at fastholde og rekruttere personale til sund-

heds- og ældreområdet. Der afsættes en årlig pulje på 1 

mio. kr. til særlige initiativer målrettet SOSU-personale og 

sygeplejersker i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. 

Puljen skal anvendes til initiativer, der kan medvirke til 

øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.  
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Ældreområdet 
 
Tabel 4 Budget fordelt på områder indenfor og udenfor servicerammen 

 

Ældreområdets myndighedsopgave 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.  

 

Under Ældreområdet hører også de udekørende enhe-

der, herunder den kommunale hjemmepleje og den kom-

munale sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel ser-

vice - som sundhedslovs ydelser til borgere i Solrød Kom-

mune. 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Ældreområdet – i alt   163.158   161.721   163.148   163.148  

Indenfor servicerammen  162.878   162.487   163.915   163.915  

Udenfor servicerammen 280  -766  -766  -766  

Indenfor Servicerammen      

Visitation og Koordination  6.869 6.869 6.869 6.869 

Den Kommunale Hjemmepleje*   0 0 0 0 

Den Kommunale Sygepleje  17.926 17.926 17.926 17.926 

Andre Sundhedsudgifter 4.730 4.730 4.730 4.730 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere  50.194 50.194 50.194 50.194 

Pleje og omsorg, Chr. Have  66.797 66.406 66.085 66.085 

Hjælpemidler mv.  12.675 12.675 12.675 12.675 

Betaling til/fra andre kommuner  11 11 11 11 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.553 1.553 1.553 1.553 

Visitation og koordination, Puljemidler**  2.123 2.123 3.872 3.872 

Udenfor Servicerammen     

Statsrefusion på Ældreområdet -800 -800 -800 -800 

Ældreboliger 1.080 34 34 34 

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

med minustegn (-) foran.  

*Der er omplaceret 718 t.kr. vedr. terapeuter i hjemmeplejen fra Den Kommunale Hjemmepleje til Genoptræningscenteret. 

** Der er omplaceret 162 t.kr. vedr. grøn pædagog fra Visitation og Koordination, puljemidler til Christians Have. 
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Indenfor Servicerammen 

Visitation og Koordination 

Budgettet dækker voksen-, ældre- og handicapområdet 

og er primært lønudgifter i visitationens personalegrup-

per: visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige 

stabsfunktioner. Personalet udfører blandt andet sagsbe-

handling og administration af: 

 

 Personlig og praktisk hjælp til borgere 

 Visitationsbesøg 

 Hjælpemidler 

 Ventelister til plejehjem og ældreboliger 

 Økonomistyring og Projektstyring af hele området 

 Puljemidler 

 

 

 

Den kommunale hjemmepleje 

 
Tabel 5 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje 

Området omfatter den kommunale udfører af hjemme-

hjælp, og idet at hjemmeplejen er udfører skal indtægter 

og udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bli-

ver afregnet af Visitationen efter de time-priser og vilkår, 

der gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger 

antallet af hjemmehjælpstimer stiger indtægtsbudgettet 

og omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer 

vil være Visitationens opgave. Under hjemmepleje hører 

al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.  

 

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, 

der udfører bistand, men også udgifter til transport og 

uniform mv. der nødvendige for driften 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Den Kommunale Hjemmepleje – i alt  0 0 0 0 

Hjemmeplejen* 0 0 0 0 

Hjemmeplejen fællesområde  -34.592 -34.592 -34.592 -34.592 

Ledelse og administration  1.590 1.590 1.590 1.590 

Hjemmepleje dag  22.045 22.045 22.045 22.045 

Hjemmepleje aften  10.957 10.957 10.957 10.957 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. *Der er omplaceret 718 t.kr. vedr. terapeuter i hjemmeplejen fra Den Kommunale Hjemmepleje til 

Genoptræningscenteret. 
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Den Kommunale Sygepleje 

 
Tabel 6 Budget for Den Kommunale Hjemmesygepleje 

 

Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af syge-

plejeydelser til alle kommunens borgere.  

 

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygepleje-

faglige opgaver som for eksempel sårbehandling, inkon-

tinensopgaver, medicinadministration og kronikerrehabi-

litering. Den kommunale hjemmesygepleje varetager 

også akutte opgaver på plejecentret inklusiv Rehabilite-

ringsafdelingen. Derudover driver den kommunale syge-

pleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- 

og Frivilligcenteret. 

 

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgave-

glidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling 

forventes at fortsætte.  

 

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medar-

bejdere, der udfører sygepleje, men også udgifter til sy-

geplejeartikler, transport og uniform mv., der er nødven-

dige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse  

og administration, dag/aften og nat. Under fællesområ-

det ligger diverse udgifter, som ikke er direkte knyttet til 

medarbejdere under de områder. Det gælder eksempel-

vis leje og leasing udgifter til biler, sygeplejedepotet og 

afregning af SSA-ydelser (social- og sundhedsfaglige 

ydelser) til Hjemmeplejen.  

 

Der er budgetteret med 279 t.kr. til ”Akut blodprøvetag-

ning”, der er et nyt tiltag og erstatter formålet med det 

tidligere ”Mobile laboratorium”. Det driftes af den kom-

munale sygepleje i tæt samarbejde med de praktiserende 

læger og bioanalytisk afdeling på Køge sygehus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Den Kommunale Sygepleje – i alt  17.926 17.926 17.926 17.926 

Hjemmesygeplejen fællesområde  6.481 6.481 6.481 6.481 

Ledelse og administration  630 630 630 630 

Hjemmesygepleje dag/aften  9.964 9.964 9.964 9.964 

Hjemmepleje nat  851 851 851 851 

Sygeplejerske Jobs 0 0 0 0 
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Andre sundhedsudgifter 

 

 

Tabel 7 Budget for Andre sundhedsudgifter 

 

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med re-

gionen når borgeren er i kontakt med hospitalet. Aktivi-

teten har været stigende på dette område. Stigningen i 

udgifterne over de senere år er dels en konsekvens af den 

demografiske udvikling i Solrød kommune, og dels en 

konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sy-

gehusene. 

 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysio-

terapi i praksissektoren efter lægehenvisning. Ekstern 

træning kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste bor-

gere.  

 

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dæk-

ker over administration og betaling af specialiseret, am-

bulant genoptræning på hospitalerne og færdigbehand-

lede patienter på sygehusene.  

 

Hospiceophold kan tilbydes terminale borgere. Varighe-

den af borgerens hospiceophold kan variere meget, og 

derfor kan udgifterne hertil også variere.  

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående 

forum involverende diverse interne og eksterne samar-

bejdspartnere, herunder bl.a. praktiserende, special- og 

sygehusansatte læger. Budgettet her er afsat til udgifter i 

forbindelse med udvalgets arbejde.  

 

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende af-

talen ”Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet”. Der afsat 

324 t.kr. i 2020 til aftalen med henblik på begrænsning af 

genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og kort-

tidsindlæggelser mv., herunder det landsdækkende Tele-

KOL- projekt, som vil blive udrullet i Solrød kommune i 

2020.  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Andre Sundhedsudgifter – i alt  4.730 4.730 4.730 4.730 

Vederlagsfri fysioterapi  2.707 2.707 2.707 2.707 

Vederlagsfri ridefysioterapi  467 467 467 467 

Ekstern træning  76 76 76 76 

Specialiseret ambulant genoptræning  545 545 545 545 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter  90 90 90 90 

Hospiceophold  379 379 379 379 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU  142 142 142 142 

Aftale 2015  324 324 324 324 
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Personlig pleje, plejevederlag, støtte og 

praktisk hjælp, hjemmeboende borgere 

 
Tabel 8 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 

 
Tabel 9 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Frit valgs området i 2020 

Området er til ældre og personer med handicap mv. om-

fattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. 

Det omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemme-

hjælp til alle kommunes borgere. Under hjemmehjælpen 

hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp 

fra kommunal eller privat aktør (efter borgerens eget øn-

ske) samt madservice. 

 

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til 

borgere der bor i eget hjem og som modtager hjemme-

hjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, 

§ 83 a). 

Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede 

timer til hjemmeplejen i første halvår 2019, at antallet af 

visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 87.250 ti-

mer i 2020.  

 

Fordelingen af de 87.250 visiterede timer til hjemmehjælp 

(privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i er-

faringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 7 

%, mens de resterende 93 % dækkes af kommunal udfø-

rer. 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt  50.194 50.194 50.194 50.194 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp  39.819 39.819 39.819 39.819 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp  8.806 8.806 8.806 8.806 

Kontaktperson og ledsageordninger  811 811 811 811 

Pasning af døende  648 648 648 648 

Omsorgstandpleje  69 69 69 69 

Lægeerklæring vedr. klienter  41 41 41 41 

 
 

KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT LEVE-

RANDØR 
I ALT 

 Fordeling i pct. 93,0% 7,0% 100% 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26  84,1% 67.761 5.652 73.413 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38  15,9% 12.395 1.442 13.837 

I alt  100% 80.156 7.094 87.250 

Anm.: Det forventede antal visiterede timer i 2020 er fordelt på under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af den faktiske 

fordeling fra d. 01.01.2019-31.08.2019.  
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Ud af denne timefordeling er det forventningen at ca. 84 

% af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 16 % af 

timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen nedenfor 

angiver det forventede antal visiterede timer til hjemme-

hjælp fordelt på borgere under og over 67 år samt på 

kommunal og privat udfører i 2020.  

 

Ud over de anførte timer er der afsat i størrelsesordenen 

2,3 mio. kr. i demografipulje for 2020. 

Nedenfor ses timernes fordeling på praktisk hjælp, per-

sonlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, de dertilhø-

rende timepriser samt det samlede budget.  

 

Timepriserne reguleres pr. 1. januar 2020, i forhold til net-

toprisindeksudviklingen oktober 2018-oktober 2019. Det 

er forudsat, at denne udvikling er på 1,4 %. Det viser sig 

medio november, at udviklingen i nettoprisindekset bliver 

0,78 pct. Der må derfor forventes en mindreudgift, der vil 

blive taget op i forbindelse med budgetopfølgningen.  

 
Tabel 10 Forventet antal visiterede timer, pris og budget på Frit valgs området i 2020 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 

Under posten ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” re-

gistreres udgifter forbundet med støtte og pasning af 

borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, her-

under BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Ser-

viceloven. For BPA gælder det, at borgeren visiteres til 

ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret perso-

nale og afholder udgiften derved. 

 

Kontaktperson og ledsageordninger mv. 

Under posten ”Kontaktperson- og ledsageordninger” re-

gistreres 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 

 
KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT LEVE-

RANDØR 

TIMER I 

ALT 

TIMEPRIS 

(KR. PR. 

TIME) 

SAMLET 

BUDGET 

(1.000 KR.) 

Praktisk hjælp 6.733 596 7.329 381 2.781 

Personlig pleje dag  31.982 2.831 34.813 390 13.597 

Personlig pleje øvrig tid  41.441 3.668 45.108 502 22.648 

I alt   80.156 7.094 87.250  39.026 

Budget til borgere over 67 år       

- Heraf kommunal udfører      30.308 

- Heraf privat udfører      2.528 

I alt borgere over 67 år     32.837 

Budget til borgere under 67 år       

- Heraf kommunal udfører      5.544 

- Heraf privat udfører      645 

I alt borgere under 67 år     6.189 

Anm.: Det forventede antal visiterede timer i 2020 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af den fakti-

ske fordeling fra d. 01.01.2019-31.08.2019.  
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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 almin-

delige tand-plejetilbud. 

 

 

 

 

ny sektion herunder 

 

 

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter 

Christians Have 

 
Tabel 11 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del 

 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del som 

drives af en privat udfører og en del som drives af kom-

munal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboli-

ger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboli-

ger. 

 

I løbet af 2020 udvides plejecenterkapaciteten hos den 

private leverandør med yderligere 10 plejeboliger, hvor-

ved det samlede antal disponible plejeboliger stiger fra 

132 til 142 boliger. Det forventes ikke at boligerne tages 

i brug før 1. januar 2021, hvorfor der er afsat midler til 

tomgangshusleje I 2020.  Sker der en indflytning i 2020 

vil det medføre udgifter til 10 plejepakker (minimum A-

pakke). Behovet følges tæt i 2020. Det betyder, at så snart 

den nye bogruppe ibrugtages skal der afregnes med A-

pakke for alle 10 plejeboliger, uanset de ikke alle beboes 

fra dag 1. 

 

Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2020, i for-

hold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2018-okto-

ber 2019. Det er forudsat, at denne udvikling er på 1,4 %. 

Det viser sig medio november, at udviklingen i nettopris-

indekset bliver 0,78 pct. Der må derfor forventes en min-

dreudgift, der vil blive taget op i forbindelse med bud-

getopfølgningen.

 
  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Samlet kapacitet på Chr. Have 132 142 142 142 142 

Samlet antal pladser Chr. Have (Indflyttet pr. år)  132* 132 142 142 142 

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

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

Anm.: * Samlet antal beboere på Christians Have i september 2019. 
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Tabel 12 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

Privat udfører 

 
Tabel 13 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat udfører, september 2019  

Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte 

udgifter forbundet med driften af Christians Have Pleje-

center. Fordelingen af pakker følger den kendte fordeling 

fra april 2019. Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. ja-

nuar 2020, i forhold til nettopris-indeksudviklingen okto-

ber 2018-oktober 2019. Det er forudsat, at denne udvik-

ling er på 1,4 %.  

Det viser sig medio november, at udviklingen i nettopris-

indekset bliver 0,78 pct. Der må derfor forventes en min-

dreudgift, der vil blive taget op i forbindelse med bud-

getopfølgningen.  

 

 

  

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Plejecenter Chr. Have – i alt  66.797 66.406 66.085 66.085 

Betaling til Privat udfører  27.999 27.999 27.999 27.999 

Betaling til Kommunal udfører  43.075 43.075 43.075 43.075 

Betaling til/fra andre kommuner  -6.192 -6.192 -6.192 -6.192 

Fast læge tilknyttet plejecentret  74 74 74 74 

Servicearealer  1.570 1.570 1.631 1.631 

Husholdningskasse  -1.259 -1.650 -2.033 -2.033 

Vask og leje af linned 0 0 0 0 

Døgnkost 984 984 984 984 

Aflastning 1.655 1.655 1.655 1.655 

Betaling for service -1.108 -1.108 -1.108 -1.108 

 
Antal pakker 

Pris pr. pakke, 

pr. dag 

Samlet udgift, 

i 1.000 kr. 

Grundpakke A  19 1.231 8.570 

Grundpakke B 21 1.392 10.565 

Grundpakke C 13 1.544 7.133 

Grundpakke D 8 460 1.408 

Grundpakke E 5 181 323 

I alt   27.999 
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Kommunal udfører 
 

Tabel 14 Nuværende fordeling, pris og udgift til pakker hos kommunal udfører, september 2019  

Der er afsat 43,1 mio. kr. til dækning af plejepakkeforde-

lingen hos kommunal udfører på Christians Have. Den 

kommunale 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 2020 anvendes den gennemsnitlige plejepak-

kefordeling blandt de 75 beboere, der modtog pleje af 

den kommunale udfører i marts 2019 ganget med de nye 

takster for plejepakker som bliver reguleret pr. 1. januar. 

Det er forudsat, at udviklingen er på 1,4 %. Det viser sig 

medio november, at udviklingen i nettoprisindekset bliver 

0,78 pct. Der må derfor forventes en mindreudgift, der vil 

blive taget op i forbindelse med budgetopfølgningen. 

Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte 

udgifter. 

 

Betaling til/fra andre kommuner  

Indtægten på 6,2 mio. kr. dækker over en forventet net-

toindtægt på 18,5 mio. kr. fra andre kommuner og en for-

ventet nettoudgift til andre kommuner på 12,3 mio. kr. 

Betalingerne vedrører Solrød borgere, der bor på pleje-

hjem mv. i en anden kommune, og borgere fra andre 

kommuner, der bor på plejehjem eller lignende i Solrød. 

 

Fast læge tilknyttet plejecenteret  

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge 

på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på 

kompetenceudvikling af plejepersonalets sundhedsmed-

arbejdere. Der er afsat 74 t.kr. 

 

Servicearealer  

Området omfatter udgifter til husleje og fjernvarme på 

Plejecenter Christians Have. 

 

Husholdningskasser, Vask & leje af linned 

og Døgnkost  

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoind-

tægt på 0 kr. Der kan på Vask og leje af linned frem-

komme beløb, som dækker over både udgiften til bebo-

erne fra Plejecenteret. Udgiften svarer til 376 t.kr. og med 

en tilsvarende indtægt fra beboer- og borgerindbetalin-

ger på 376 t.kr.  

 

For rehabiliteringsophold, indeholdende døgnkost og 

linnedservice, er der ligeledes regnet med en nettoind-

tægt på 0 kr. 

 

For døgnkost er der ligeledes regnet med en nettoind-

tægt på 0 kr. – der opkræves dog her yderligere betaling 

fra andre. Udgift på 984 t.kr. og indtægt på 1.108 t. 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 ind-

tægt fra beboerindbetalinger. Lønudgiften er i stort om-

fang et tilskud fra kommunen. Den beregnede udgift inkl. 

personaleressource er over 4.000 kr. om måneden pr. be-

boer. Lovmæssigt må der højst opkræves 3.759 kr. i 2020 

(2019 loft + satsregulering på 2,0 pct.). 

 

Det kommunale tilskud til husholdningskasserne ned-

trappes i perioden 2019-2022. Prisen for 2020 justeres 

 
Antal pakker 

Pris pr. pakke, 

pr. dag 

Samlet udgift, 

i 1.000 kr. 

Grundpakke A  29 1.231 13.268 

Grundpakke B 32 1.392 16.232 

Grundpakke C 19 1.544 10.953 

Grundpakke D 13 460 2.146 

Grundpakke E 7 181 476 

I alt   43.075 
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derfor til 3.300 kr. pr. måned.  Prisen justeres i 2021 med 

yderligere 240 kr. + pristalsregulering. Kommunen yder 

dermed stadig tilskud til ordningen. 

 

Aflastning  

Området vedrører drift af rehabiliteringsenheden på 

Christians Have Plejecenter udgifter i budgettet her sva-

rende til 1.655 t.kr. går til drift af bygninger, fjernvarme 

og husleje. 

 

 

 

 

 

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 

 
Tabel 15 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpe-

midler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel 

befordring til borgere med handicap (dvs. borgere under 

67 år) og ældre (dvs. borgere over 67 år). 

 

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 uddan-

nelse  

 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 mu-

lighed 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/uddannelse. 

 

Budgettet til hjælpemidler er opskrevet med ca. 1,4 mio. 

kr. årligt fra 2019 og frem grundet flere komplekse hjæl-

pemiddelsager, der bl.a. skal ses i lyset af en stigning i 

antallet af nødkaldsbrugere på 62 pct. i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. – i alt                  12.675  

Støtte til køb af bil mv. §114                    1.826  

Hjælpemidler o/u 67 år                 10.849  
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Tabel 16 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

I 1.000 KR. Under 67 år Over 67 år I alt 

Hjælpemidler o/u 67 år – i alt  3.974 6.875 12.675 

Arm- og benproteser 92 103 195 

Fodtøj 205 337 542 

Fodindlæg 44 38 82 

Brystproteser 80 231 311 

Bandageri 93 64 157 

Kompressionsstrømper 170 142 312 

Korsetter  30 30 

Skinner 271 76 347 

Inkontinenshjælpemidler 227 684 910 

Stomihjælpemidler 298 1.243 1.541 

Diabetes 750 376 1.126 

Ernæringspræparater 30 20 50 

Handsker 0 29 29 

Kommunikationshjælpemidler 34 94 127 

Parykker 30 13 43 

Værnemidler inkl. handsker 19 37 56 

Forbrugsgoder 42 14 57 

Hjælp til boligindretning 282 105 387 

Støtte til indiv. befordring 19 5 24 

Køb af mobilitetshjælpemidler 639 959 1.598 

Køb af øvrige hjælpemidler 317 1.061 1.378 

Nødkald 5 890 895 

Rep. af øvrige hjælpemidler 109 109 218 

Trakeostomipleje 203 203 406 

Balanceveste 15 15 30 

Støtte til køb af bil m.v. 0 0 1.826 
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De ovenstående tabelposter kan grupperes som krops-

bårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgo-

der, boligindretning og APV hjælpemidler. Under områ-

det hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 

113, 114, 116 og 117.  

De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lov-

givningen og kan opsummeres som principperne om va-

righed, væsentlighed samt bedst og billigst.  

 

Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig 

fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige 

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 nedsatte 

funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den dag-

lige tilværelse.  

 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaf-

felse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

 

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurde-

ring 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 dokumen-

teret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.  

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler 

er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helheds-

vurdering.  

 

Særligt for forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er 

borgerens ejendom og det samme forbrugsgode kun kan 

tildeles én gang.  

 

Særligt ved boligindretning skal det vurderes om boligen 

på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigts-

mæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Be-

villingen af boligindretning omfatter ikke modernisering 

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 an-

vendes med det formål at skabe et sikkert og sundt ar-

bejdsmiljø for det personale, som skal bistå borger i for-

bindelse med personlig pleje og forflytninger. Eksempel-

vis badestole, lifte og liftstykker. 

 

 

Betaling til/fra andre kommuner 

Tabel 17 Budget for betaling til og fra andre kommuner 

 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre 

kommuner i forbindelse med udførelse af hjemmehjælp, 

herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice 

og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoud-

gift på 11 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre 

kommuner på 834 t.kr. og en forventet betaling til andre 

kommuner på 845 t.kr. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Betaling til/fra andre kommuner, i alt  11 11 11 11 

Hjemmehjælp o/67 -272 -272 -272 -272 

Genoptræning  200 200 200 200 

Madservice o/67  83 83 83 83 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 

På området registreres udgifter vedrørende diverse råd-

givningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften 

af hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Der er 

afsat 1.553 t.kr. kr. under området. 

 

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 Ældre-

området. Midlerne skal anvendes med størst mulig fokus 

på forebyggelse og rehabilitering af den enkelte 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 be-

hov.  

 

I løbet af 2019 og 2020, er to af de større puljer blevet 

konverteret til særtilskud, så indtægterne fra staten frem-

over indgår på finansieringssiden, mens udgifterne stadig 

står under ældreområdet. På den måde stiger udgifterne 

på ældreområdet ”kunstigt” meget. 

 

Der står 4.140 t.kr. under puljemidler til Værdig ældre-

pleje, velfærdsteknologi samt klippekort på Chr. Have. 

 

Udenfor Servicerammen  

Den centrale refusionsordning 

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 tærskelværdi. 

 

Ældreboliger  

Under området konteres huslejetab i forbindelse med æl-

dreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 1.080 

t.kr. som følge af at 10 boliger, der hører under den pri-

vate del af Chr. have, først forventes indflyttet primo 

2021.  

 

Statsrefusion på ældreområdet 

For særligt dyre enkeltsager yder staten en refusion. Den 

forventede refusion i 2020 udgør 800 t.kr. 
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Chr. Have, Rehabilitering og elever 
 
Tabel 18 Budget for Chr. Have, Rehabilitering og elever 

Plejecenter Christians Have 

Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til person-

lig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter Chri-

stians Have, som er undtaget frit valg af leverandør af 

hjemmehjælp.  

 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kon-

trakt 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 80 plejeboliger. Kapaciteten udvides med yderli-

gere 10 pladser i 2021 til privat udfører.  

 

Den kommunale del af Christians Have modtager beta-

ling pr. plejepakke. Den indtægt, der opnås dermed skal 

dække de udgifter Christians Have har til driften. Budget-

mæssigt er der tale om et budget der netto er udgifts-

neutralt.  

 

Udfordringen de kommende 1-2 år er at indfase nye be-

boere på Christians Have på en så fornuftig måde, at det 

ikke bliver dyrere end nødvendigt, under skyldig hensyn-

tagen til brugere og medarbejdere. 

 

Rehabilitering 

Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflast-

ningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere 

over 67 år, der bor i eget hjem og som modtager hjem-

mehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social ser-

vice, § 83 a). Der er 24 pladser på rehabiliteringen. 

 

Elever 

Under området hører udgifter forbundet med praktikfor-

løb til SSH-/SSA-elever samt en uddannelseskoordinator 

til varetagelse og koordination af elevforløb. Udgifterne 

til SSH- og SSA-praktikforløb dækker primært udgifter til 

elevløn. Der er i 2020 afsat et budget på 5,94 mio. kr. til 

formålet. 

 

Området er omfattet af betydelige ændringer, hvorfor 

antallet af elever øges, hvilket indebærer stigende udgif-

terne fra 2021 og frem. Det afsatte budget afspejler skøn 

over udviklingen, og vil blive tilpasset i givet omfang. Der 

er indarbejdet nye initiativer der øger andelen af voksen-

lever fra 40% til 50%, ligesom der afsættes 17 timer 

ugentligt yderligere, til administrativ opnormering som 

følge af en øget elevtilgang på ca. 30 %. 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Chr. Have, Rehabilitering og elever, i alt  18.683 19.703 20.470 20.470 

Indenfor Servicerammen 18.683 19.703 20.470 20.470 

Plejecenter Christians Have 0 0 0 0 

Sygeplejedepot 76 76 76 76 

Grøn pædagog* 214 214 214 214 

Rehabiliteringsafsnittet 12.452 12.452 12.452 12.452 

Elever 5.941 6.961 7.728 7.728 

Anm.: *Der er omplaceret 162 t.kr. vedr. grøn pædagog fra Visitation og Koordination, puljemidler til Christians Have. 
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Sundhed og Frivillighed 
 
Tabel 19 Budget for Sundhed og Frivillighed 

 

Området består af de opgaver, der varetages af Genop-

træningscenteret, Aktivitets- og Frivillighedscenteret 

samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 

i kommunen. Derudover indeholder området den Aktivi-

tetsbestemte Medfinansiering. 

 

Indenfor Servicerammen 

Genoptræningscenteret 

Budgettet under Genoptræningscenteret inkluderer ud-

gifter til alle aktiviteter, der forgår i Genoptræningscen-

tret. Det vil sige udgifter til borgere, der henvises til: 

 

 genoptræning efter sundheds- og serviceloven  

 vedligeholdende træning  

 kronikerrehabilitering  

 kræftrehabilitering  

 hverdagsrehabilitering  

 

Budgettet dækker også kørsel af borgere til og fra træ-

ning, løn til daglig leder og en del af stillingen til projekt-

leder på ældre- og sundhedsområdet samt administrativ 

medarbejder. 

 

 

Forebyggelse og Sundhedsfremme 

Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der ar-

bejder inde for det forebyggende og sundhedsfrem-

mende området inklusiv udgifter til sundhedskonsulenter, 

der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 

hos borgere på 65 år og derover, og som ikke modtager 

personlig eller praktisk hjælp. 

  

Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og 

sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sund-

hedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i 

Solrød Kommune. 

 

Aktivitets- og Frivilligcenteret 

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der fo-

regår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige: 

 

 Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. 

Daghjemmet rummer 23 almindelige daghjems-

pladser og 13 demens-daghjemspladser (Oasen).  

 Aktivitetscentret, som er et tilbud til Solrød Kom-

munes borgere.  

 Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. 

§18 midler.  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Sundhed og Frivillighed, i alt  106.845 106.845 106.845 106.845 

Indenfor Servicerammen 22.782 22.782 22.782 22.782 

Udenfor Servicerammen 84.063 84.063 84.063 84.063 

Indenfor Servicerammen     

Genoptræningscenteret*  11.365 11.365 11.365 11.365 

Forebyggelse og Sundhedsfremme  3.897 3.897 3.897 3.897 

Aktivitets- og Frivillighedscenteret 7.520 7.520 7.520 7.520 

Udenfor Servicerammen     

Aktivitetsbestemt medfinansiering 84.063 84.063 84.063 84.063 

Anm.: *Der er omplaceret 718 t.kr. vedr. terapeuter i hjemmeplejen fra Den Kommunale Hjemmepleje til Genoptræningscenteret. 
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 Demenskonsulent funktionen, som har en koordine-

rende 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.  

Grundet den demografiske udvikling blev der i 2018 til-

ført varige midler til to ekstra pladser til de nuværende 

13 pladser. 

 

Der tilføreres området midler til værdighedsinitiativer, se 

under nye initiativer i starten af kapitlet. 

 

 

 

 

Tabel 20 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret 

Udenfor Servicerammen  

Aktivitetsbestemt medfinansiering  

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til 

det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2020 byg-

ger på KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kom-

munal medfinansiering1. Formålet med finansieringen er 

at tilskynde kommunerne til at forebygge på sundheds-

området, for derigennem at opnå en lavere betaling til re-

gionerne.  

 

VLAK-regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse den 

kommunale medfinansiering i 2019 for at sikre kommu-

nerne budgetsikkerhed i indeværende år. Den nuværende 

S-regering viderefører fastfrysningen i 2020. Medfinan-

sieringen dækker over områderne somatik, stationær psy-

kiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren. 

 

 

 

 
Tabel 21 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering 

                                                      

 
1 Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virk-

ning fra 2018: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt  7.520 7.520 7.520 7.520 

Daghjem 4.216 4.216 4.216 4.216 

Aktivitetscenter  1.585 1.585 1.585 1.585 

Demens (Oasen) 890 890 890 890 

Frivillighed  830 830 830 830 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt  84.063 84.063 84.063 84.063 

Somatik 73.335 73.335 73.335 73.335 

Stationær psykiatri  635 635 635 635 

Ambulant psykiatri 1.353 1.353 1.353 1.353 

Praksissektoren (sygesikring, almen læge,  

speciallæge og øvrige)  8.740 8.740 8.740 8.740 
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Øvrige afdelinger 
 
Tabel 22 Budget for Økonomiafdelingen og øvrige afdelinger 

Økonomiafdelingen 
Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt 

budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboli-

ger. Budgettet er delt op indenfor og udenfor servicer-

ammen og udgør netto i alt -4,16 mio. kr. i 2020. 

  

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 4,33 mio. kr. indenfor servicerammen og 

-8,49 mio. kr. udenfor servicerammen i 2020.  

 

Demografipuljerne har en stigende profil henover over-

slagsårene, som følge af den forventede demografiske 

udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Øvrige afdelinger, i alt -1.751 8.385 20.539 30.700 

Indenfor servicerammen 6.732 14.975 24.390 32.927 

Udenfor servicerammen -8.484 -6.590 -3.851 -2.228 

Økonomiafdelingen -4.160 5.976 18.130 28.292 

Indenfor Servicerammen  4.334 12.576 21.992 30.529 

Demografipuljer 4.334 12.576 21.992 30.529 

Ældreboliger 0 0 0 0 

Udenfor Servicerammen -8.494 -6.600 -3.862 -2.238 

Demografipuljer 26 1.916 4.651 6.270 

Ældreboliger -8.520 -8.516 -8.512 -8.508 

Øvrige afdelinger, i alt 

(Personaleafdeling, Borgerservice, Teknik & Miljø) 
2.409 2.409 2.409 2.409 

Indenfor servicerammen 2.399 2.399 2.399 2.399 

Udenfor servicerammen 10 10 10 10 
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Tabel 23 Budget for demografipuljerne 

Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og 

udenfor servicerammen. Budgettet indenfor servicer-am-

men er et nulsums budget, der dækker over en række ud-

gifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af ser-

vicearealer på Christians Have Plejecenter. Budgettet er 

fordelt jf. nedenstående tabel. 

 

 
Tabel 24 Budget for ældreboliger indenfor Servicerammen 

Budgettet udenfor servicerammen udgør netto 8,52 mio. 

kr. i indtægter i 2020. 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 Ple-

jecenter Christians Have. Budgettet er fordelt jf. neden-

stående tabel. 

 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Demografipuljer, i alt  4.360 14.492 26.642 36.800 

Indenfor Servicerammen 4.334 12.576 21.992 30.529 

Træning  150 547 984 1.379 

Daghjem/dagcenter  243 500 756 1.024 

Hjælpemidler  460 932 1.458 2.002 

Plejebolig  54 4.232 9.285 13.463 

Frit valg, personlig og praktisk hjælp  2.292 4.420 6.699 8.968 

Den kommunale Sygepleje 1.136 1.946 2.810 3.693 

Udenfor Servicerammen 26 1.916 4.651 6.270 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af  

sundhedsvæsenet*  
26 1.916 4.651 6.270 

Anm.: * Skønnet for puljen til Somatik/aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt og afventer skøn fra KL. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Ældreboliger, indenfor Servicerammen, i alt  0 0 0 0 

Alm. vedligeholdelse 287 287 287 287 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter  

(el, renovation, vand) og forsikring  
280 280 280 280 

Renholdelse af servicearealer 898 898 898 898 

Husleje indtægter  -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Tabel 25 Budget for ældreboliger udenfor Servicerammen 

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. 

 

 

 
Tabel 26 Budget for Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø 

Personaleafdelingen administrerer et budget på 1,87 mio. 

kr. indenfor servicerammen i 2020. Budgettet går dels til 

aflønning af afdelings og institutionsledere på området.  

 

Borgerservice har afsat et budget på 527 t.kr. indenfor 

servicerammen i 2020 til begravelseshjælp, befordrings-

godtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikker-

hed. 

 

Teknik & Miljø råder over et budget på 10 t.kr. udenfor 

servicerammen i 2020. Budgettet er afsat til ydelses-

støtte til private ældreboliger. 

 

 

  

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Ældreboliger, udenfor Servicerammen, i alt  -8.520 -8.516 -8.512 -8.508 

Administrativt bidrag og revision  591 591 591 591 

Alm. vedligeholdelse  3.546 3.546 3.546 3.546 

Diverse udgifter  155 155 155 155 

Ejendomsskat  23 23 23 23 

Forbrugsafgifter 1.623 1.623 1.623 1.623 

Forsikring 80 80 80 80 

Huslejeindbetalinger -15.337 -15.333 -15.329 -15.325 

Renholdelse 799 799 799 799 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Indenfor Servicerammen  2.399 2.399 2.399 2.399 

Personaleafdelingen 1.872 1.872 1.872 1.872 

Borgerservice 527 527 527 527 

Udenfor Servicerammen 10 10 10 10 

Teknik & Miljø  10 10 10 10 
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Kultur, fritids- og idrætsområdet skaber fleksible rammer 

for fællesskaber og understøtter et aktivt, sundt og lære-

rigt liv for borgere i alle aldre i kommunen. Det sker bl.a. 

gennem drift af idrætsfaciliteter samt bibliotek og kultur-

hus, udlån af lokaler, administration af økonomisk tilskud 

til idræts- og kulturaktiviteter, kultur- og idrætstilbud 

samt understøttelse af foreninger og frivillige og deres 

aktiviteter. Foreninger og borgere m.fl. har således mu-

lighed for at låne kommunale faciliteter til idræt, kultur-

aktiviteter og møder mv.  

 

Foreninger og borgere m.fl. kan også søge økonomisk til-

skud til afvikling af idræts- og kulturaktiviteter i det lokale 

foreningsliv og rundt omkring i kommunen, så andre bor-

gere får mulighed for at leve et aktivt liv i fællesskaber 

med andre og på egen hånd.  

 

Gennem dialog og inddragelse af borgere, frivillige og 

det lokale erhvervsliv i den daglige drift og udvikling af 

services og aktiviteter skabes de levende idræts- og kul-

turfaciliteter fyldt med idræts- og kulturaktiviteter for 

borgere i alle aldre. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder: 

 Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets- og mø-

derum – såvel indendørs som udenfor i naturen 

 Bibliotek og Kulturhus 

 Musik- og kulturliv 

 Foreningsliv 

 Voksenundervisning i aftenskoler 

 Lokalhistorisk arkiv 

 Turisme 

 Naturoplevelser 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt cen-

trale for området 

 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 

 

I 1.000 KR. 2020 

Politikområde 10 - samlet sum 25.187 

Indenfor Servicerammen 25.187 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.623 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.831 

Folkeoplysning 3.752 

Idrætssektionen 10.164 

Øvrige afdelinger 817 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Folkeoplysningspolitik 

 Strategi for idrætsområdet (forventes vedtaget i 

løbet af 2020) 

 Biblioteks- og kulturstrategi 

 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Klublokaler og hjerterum i Solrød Idrætscenter 

 Renovering af stadionbane i Solrød 

 Renovering af tennisbaner - 1. etape 

 Ombygning af biblioteket til ”Solrød Bibliotek og 

Kulturhus” - 1. etape 

 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Ombygning af biblioteket til ”Solrød Bibliotek og 

Kulturhus” - 2. etape 

 Udbygning af Solrød Idrætscenter 

 Strandens Hus 

 Renovering af tennisbaner - 2. etape 

 Renovering af svømmehal 

 Kunstgræsbane i Havdrup 

Politikområde 10: Kultur og Fritid 
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Politiske Mål 
 
Tabel 1: Politiske mål på politikområde 10 

 
 

 

 

 

 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Udnyttelse af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at de kommunale kultur- og 

idrætsfaciliteter bliver fuldt udnyttet. 

  

Det sker ved: 

 Dialog med brugerne om ubenyttede bookede tider 

på baggrund af registrerede brugsdata. 

 Fastsættelse af konsekvenser i regelsæt for ikke at 

have afmeldt booket tid. 

Fleksible rammer 

Borgerne skal opleve, at der er fleksible rammer for brug 

af de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter til at dyrke 

deres idræts- og kulturinteresser.  

  

Det sker ved at: 

 Give mulighed for digital booking af ledige tider på 

faciliteter. 

 Tilpasse regelsæt til udlån af ledige tider til alle bor-

gere. 

 Tilpasse takster for brug af ledige tider. 

 Tilpasse ordensregler for kultur- og idrætsfaciliteter, 

så alle borgere kan bruge og opholde sig på facilite-

terne . 

Udvikling og udbygning af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at idrætsfaciliteterne forbedres 

gennem udvikling og udbygning.  

  

Det sker gennem implementering af indsatser under stra-

tegi for idrætsområdet udarbejdet i 2019 samt priorite-

rede indsatser i budget 2020 i tæt samarbejde med bru-

gerne. 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv Vedligehold af faciliteter 

Brugerne af faciliteterne skal opleve, at de bliver inddra-

get ift. de brugermæssige ønsker til vedligeholdelsen af 

idrætsfaciliteterne jf. vedligeholdelsesplaner for idrætsfa-

ciliteterne udarbejdet i 2019. 

  

Det sker ved dialog med brugerne af faciliteterne i for-

bindelse med udførsel af de økonomisk prioriterede ved-

ligeholdelsesindsatser. 
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 PEJLEMÆRKER MÅL 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte Bibliotek og Kulturhus 

Borgerne skal opleve et moderniseret og tidssvarende 

Bibliotek og Kulturhus.  

 

Det sker gennem færdiggørelsen af den fysiske ombyg-

ning samt ved at understøtte borgernes brug af huset 

gennem implementering af reviderede regler for ophold 

og brug af huset. 

 Læring og udvikling hele livet Bibliotek og Kulturhus 

Borgerne skal opleve et mere levende Bibliotek og Kul-

turhus. 

  

Det sker gennem implementering af politisk prioriterede 

indsatser i Kulturstrategien for 2020 samt udvikling og 

øgning af antallet af borgerinitierede kulturaktiviteter . 
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Nye budgetinitiativer,  
Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2020-

2023. Beløbene i oversigten er angivet i hele 1.000 kr. 

 

 

 

 

 
Tabel 2 Nye initiativer på politikområde 10 

10-12 Medborgerhus i Havdrup 

Der er afsat 100 t.kr. i 2020 til undersøgelse mulighederne 

for etablering af et medborgerhus i Havdrup. Budgettet 

ligger under Solrød Bibliotek og kulturhus. 

 

10-13 Afledt drift Strandens Hus –drift og 

rengøring 

Posten rummer udgifter til drift og rengøring af Stran-

dens hus. Der er desuden afsat driftsmidler til bygnings-

udgifter på politikområde 3: ”Kommunale ejendomme”. 

 

10-14 Afledt drift af kunstgræsbane i Hav-

drup 

Der afsættes 260 t.kr. årligt fra 2023 til afledte driftudgif-

ter. 

10-15 Nationalbibliografien overtages af 

kommunerne 

Opgaven med at oprette og vedligeholde en fælles data-

base indeholdende bl.a. nationalbibliografien og data om 

materialestandarden på folkebiblioteker mv. overdrages 

til kommunerne.  

 

10-16 Bygningsvedligehold på idrætsområ-

det 

Med baggrund i de faktiske udgifter til bygningsvedlige-

hold på idrætsområdet de senere år opskrives budgettet 

til disse opgaver med 700.000 kr. årligt. 

 

 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2020 2021 2022 2023 

 Politikområde 10 – samlet sum 949 849 992 1.251 

10-12 Medborgerhus i Havdrup 100    

10-13 Afledt drift Strandens Hus –drift og rengøring   142 142 

10-14 Kunstgræsbane i Havdrup    260 

10-15 Nationalbibliografien overtages af kommunerne 149 149 149 149 

10-16 Bygningsvedligehold på idrætsområdet 700 700 700 700 
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Samlet budget 2020-2023 
 
Tabel 3 Samlet budget 

Ovenfor ses det samlede budget for 2020-2023 for poli-

tikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for om-

rådet.  

 

Det samlede budget på området udgør 25,187 mio. kr. i 

2020. Hovedparten af budgettet ligger på idrætssektio-

nen samt på Solrød bibliotek og kulturhus. Disse poster 

tegner sig for tilsammen 18,787 mio. kr. svarende til 75 % 

af det samlede budget i 2020.  

 

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden 

for servicerammen. 

 

Der er samlet set sket opjusteringer for 1,234 mio.kr. og 

nedjusteringer for 0,606 mio.kr. Hvilket netto giver en op-

justering af budgettet på 0,628 mio. kr. Opjusteringerne 

dækker - ud over de nye initiativer beskrevet ovenfor - 

over lavere indtægter fra gymnasiet for brug af idræts-

haller. De største nedskrivninger på området er effektivi-

sering af opgaveløsning og flytning af budget for IT-ud-

gifter til IT-afdelingen på politikområde 4.  

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af 

de afdelinger, som har budget på dette politikområde. 

Hertil vil også være en udspecificering og uddybning af 

de enkelte afdelingers budgetter. 

 

 

 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens bor-

gere og varetager opgaver efter Biblioteksloven og kom-

munalfuldmagten. Huset er åbent hver dag kl. 7-22 for 

borgere, der er oprettet som brugere af biblioteket.  

 

Brugerne kan benytte bibliotekets faciliteter og betjene 

sig med bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge 

husets rammer og kulturfaciliteter – enten alene eller 

sammen med andre. I den bemandede åbningstid bistår 

biblioteksmedarbejdere med litteratur og kulturformid-

ling, bistand med services samt råd og vejledning.  

 

Biblioteket arbejder i det fysiske og digitale bibliotek med 

håndtering og udlån af materialer, formidling af litteratur, 

søgning og håndtering af information, skabelse af viden, 

aktiv deltagelse i samfundet og i kulturaktiviteter for bor-

gere i alle aldre. Målet er at borgerne tilegner sig viden, 

lærer og får lyst til at læse og deltage i kulturelle aktivite-

ter gennem hele livet for herigennem at bidrage til et ak-

tivt lokalt medborgerskab og borgernes livslange kultu-

relle dannelse. 

 

Til biblioteket hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet dri-

ves af frivillige i Lokalhistorisk forening, og budgettet 

dækker primært databaseadgang og andre administra-

tive udgifter. 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Politikområde 10 - samlet sum 25.187 25.087 25.230 25.490 

Indenfor servicerammen – heraf: 25.187 25.087 25.230 25.490 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.623 8.523 8.523 8.523 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.831 1.831 1.831 1.831 

Folkeoplysning 3.752 3.752 3.752 3.752 

Idrætssektionen 10.164 10.164 10.307 10.567 

Øvrige afdelinger 817 817 817 817 
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Tabel 4 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus 

Tabel 5 Aktivitetstal for biblioteket 

 

Kultur og Fritidssekretariatet 
 

 

 

Tabel 6 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.623 8.523 8.523 8.523 

Indenfor servicerammen – heraf: 8.523 8.523 8.523 8.523 

Biblioteket fællesudgifter, ØD 8.523 8.523 8.523 8.523 

Herunder: Fællesudgifter: 6.727 6.727 6.727 6.727 

                 Materialer og licenser 1.814 1.814 1.814 1.814 

                 Kulturelle arrangementer 92 92 92 92 

                 Indtægter, ØD -144 -144 -144 -144 

                 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 34 34 34 34 

Biblioteket fællesudgifter – U-ØD 100 0 0 0 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran  

 2016 2017 2018 

Besøgstal 127.291 129.784 128.145 

Udlån fysiske bøger 126.584 113.095 116.752 

Udlån digitale materialer 8.934 9.649 11.829 

Antal arrangementer 86 89 129 

Antal deltagere til arrangementer 2.551 2.498 5.078 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum 5.582 5.582 5.582 5.582 

Indenfor Servicerammen heraf: 5.582 5.582 5.582 5.582 

          Kultur og Fritidssekretariatet, personale 1.541 1.541 1.541 1.541 

Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler 95 95 95 95 

Tilskud til kulturelle formål 230 230 230 230 

Folkeoplysningsudvalget 3.752 3.752 3.752 3.752 
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Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og samarbej-

der tæt sammen med de lokale kultur- fritids- og idræts-

foreninger, aftenskoler, de selvorganiserede borgere i 

kommunen samt råd og udvalg på idræts- og kulturom-

rådet. 

Foreningerne og borgerne står for aktiviteterne og Kul-

tur- og Fritidssekretariatet understøtter og knytter kon-

takt til Folkeoplysningsudvalget, der godkender forenin-

gernes, aftenskolernes og de selvorganiseredes ansøg-

ninger om midler til de mange forskellige aktiviteter in-

denfor især idræts- og kulturområdet. Udlån og fordeling 

af idrætshaller, lokaler og udendørsanlæg samt lokaletil-

skud hører også til i Folkeoplysningsudvalget. Teaterfo-

restillinger og tilskud til kulturelle formål, hører under So-

cial-, sundheds- og fritidsudvalget og understøttes af det 

administrative forberedende arbejde i Kultur- og Fritids-

sekretariatet. Kultur- og Fritidssekretariatet bistår også 

administrativt til Team Solrød.  

Kultur- og Fritidssekretariatet implementerer indsatser fra 

politikker, politiske mål samt budgetaftaler for området 

samt afvikler lokale idræts- og kulturarrangementer så-

som Sjov Sommer, Fritid i Solrød og vandrefestival. 

Kultur- og Fritidssekretariatet varetager opgaver efter 

Folkeoplysningsloven. 

 

Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i for-

skellige aktiviteter, og det fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

 

 

Tabel 7 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget 

 

I 1.000 KR. 2020 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.752 

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

satte tilskud 102 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 112 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de folkeoplysende 

foreninger 76 

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

aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten 54 

Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til tryk-

ning af brochurer m.m. 57 

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

inden for puljen reserveret 30 t.kr. til integration af flygtninge og 30 t.kr. til 

partnerskaber mellem skole og foreninger 152 

Tilskud til voksenundervisning 771 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 305 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger 914 

Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole 40 

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 953 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning 216 
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Idrætssektionen 
Tabel 8 Samlet budget idrætssektionen 

Idrætssektionen omfatter drift og udvikling af idrætshal-

ler og udendørs idrætsanlæg beliggende over hele kom-

munen. Idrætsfaciliteterne administreres og driftes sam-

let, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes.  

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever 

samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i efter-

middags- og aftentimerne samt weekender primært er 

foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for bor-

gere i alle aldre. 

De selvorganiserede borgere anvender primært naturen 

og de udendørs fritidsfaciliteter. Med de politiske mål for 

området i 2020 vedrørende ”fleksible rammer” og for ”ak-

tive borgere” skal det gøres muligt for de selvorganise-

rede borgere at benytte ledige idrætsfaciliteter.  

 

Fællesudgifter i Idrætssektionen 

Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til 

fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært lønud-

gifter til fagpersonale, som udfører driftsopgaverne. Her-

udover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengø-

ringsmidler, rengøringsmaskiner samt andre omkostnin-

ger som uddannelse, trivselsfremme, telefoni, digitalise-

ring og rekvisitter. 

 

Hallerne 

Området omfatter det direkte budget til drift af idræts-

hallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter 

primært udgifter til drift, løbende indvendig vedligehol-

delse, indkøb og reparation af inventar/udstyr samt sik-

kerhed og IT. Området omfatter indtægter vedrørende 

salg af reklameplads i Solrød Idrætscenter, som foregår i 

samarbejde med Team Solrød. 

 

Svømmehallen, ØD 

Området omfatter det direkte budget til drift af svømme-

hallen. Budgettet omfatter primært udgifter til forbrugs-

stoffer, indvendig bygningsvedligeholdelse og vedlige-

holdelse af teknikrum, samt indkøb og reparation af in-

ventar/udstyr. Herudover afholdes udgifter til IT syste-

mer. 

 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 

Området omfatter det direkte budget til drift af de uden-

dørs idrætsanlæg. Budgettet omfatter primært udgifter til 

pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og re-

paration af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover af-

holdes udgifter til maskinpark, værktøj og forbrugsmate-

rialer. 

 

Kunstgræsbaner i Solrød 

Området omfatter det direkte budget til drift af kunst-

græsbanerne ved Solrød Idrætscenter. Budgettet omfat-

ter udgifter til vedligeholdelse og pleje af kunstgræsset, 

som beskrevet ved anlæggelsen af banerne, inkl. maski-

ner, materiel og forbrugsmaterialer. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Idrætssektionen - samlet sum 10.164 10.164 10.307 10.567 

Indenfor servicerammen – heraf: 10.164 10.164 10.307 10.567 

Fællesudgifter for idrætssektionen 10.339 10.339 10.481 10.741 

Hallerne 2.111 2.111 2.111 2.111 

Svømmehallen 501 501 501 501 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 326 326 326 326 

Kunstgræsbaner 474 474 474 474 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter -3.588 -3.588 -3.588 -3.588 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter 

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og 

gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Derud-

over omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

 

 

Øvrige afdelinger 
 

Budgettet ligger hos Personaleafdelingen, og vedrører 

løn til I/A.-lederen .

 

Tabel 9- Samlet budget øvrige afdelinger. 

I 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

Øvrige afdelinger - samlet sum 817 817 817 817 

Indenfor servicerammen 817 817 817 817 

Personaleafdelingen 817 817 817 817 



Politikområde 11:

Anlæg
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Tabel 1: Anlæg i alt (i 1.000 kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 79.257 52.764 44.370 10.780 

Skattefinansierede anlæg – Indtægter -3.500 -68.750 -3.700  

Skattefinansierede anlæg – Netto 75.707 -19.160 43.470 10.780 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg (i 1.000. kr.) 

ANDRE ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (udgifter) 16.516 17.911 7.722 7.242 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (indtægter)  -3.600 -3.700  

Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter) 47.826 10.877 4.792 1.396 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget (udgifter) 11.177 20.139 31.676 2.142 

Andre anlæg i alt (udgifter) 75.569 52.027 41.390 10.780 

Andre anlæg i alt (indtægter  -3.600 -.3700  

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Udstykninger (udgifter) 3.688 737 2.980  

Udstykninger (indtægter) -3.500 -65.224   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

 

 

 

  

Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg 
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Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter:  Økonomi, teknik- og miljøudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (udgifter) 
16.516 14.311 4.022 7.242 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (indtægter) 
 -3.600 -3.700  

Helhedsplan for Solrød Center 3.091 3.091 3.091 3.091 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen 1.396    

Trylleskoven renovering af toiletbygning 350    

ABA anlæg på rådhuset  400   

Containergårde til affald 2.600    

Pulje til trafikregulering og  

hastighedsdæmpende foranstaltninger 
1.831 1.831 1.831 1.831 

Reparation af broer og tunneller 1.910 3.315 2.500 2.020 

Udskiftning af badebro ved Jersie Strandpark 250    

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 300 300 300 300 

Kystbeskyttelsesprojekt (udgifter) 4.088 8.974   

Kystbeskyttelsesprojekt (indtægter)  -3.600 -3.700  

Analyse af mulighed for boligudbygning 600    

Tydelig skiltning af cykelstier og cykelvenlig kommune 100    

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Økonomi-, teknik- og miljøud-

valget 
 

Helhedsplan for Solrød Center 

Solrød Byråd vedtog i august 2015 en Helhedsplan for 

Solrød Center. Det overordnede mål i planen er, at Solrød 

Center skal ryste forstaden af sig og tage Solrød på sig, 

og i planen gives anbefalinger til fysiske forandringer i 

centeret og anbefalinger til et styrket samarbejde mellem 

centrets aktører.  I helhedsplanen er der anbefalet, en 

række projekter, der har til formål at gøre centeret mere 

attraktivt for borgere og erhvervsdrivende.  

 

Der har siden foregået en prioritering og realisering af 

forskellige projekter. Dette samarbejde om prioritering 

og realisering vil efter planen fortsætte i de kommende 

år og danne grundlag for hvilke konkrete projekter, der 

skal udføres.  

 

I 2019 er der udarbejdet et dispositionsforslag for en 

delstrækning af den fremtidige centergade i forbindelse 

med den videre realisering af Helhedsplan for Solrød 

Center. Solrød Center har i udgangspunktet stærke, rum-

lige kvaliteter, men har bl.a. et noget forældet, rodet og 

slidt udtryk bl.a. i forhold til belægningen, beplantningen 

og benyttelsen af centergaden (skilte, udeservering mv.). 

Med henblik på at styrke og forskønne centergaden, som 

i helhedsplanen er beskrevet som "snoren", der forbinder 

pladser og byrum ("perlerne"), skal dispositionsforslaget 

danne det principielle grundlag for kommende fornyelse 

af selve centergaden. 
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Den første delstrækning har fået skiftet belægning i 2019. 

Helhedsplanen er en langsigtet strategisk plan. Afhængig 

af hvilke projekter, der gennemføres, vil der kunne 

komme ekstra driftsomkostninger i den forbindelse, der 

vil også kunne ske reduktion i driftsomkostninger ved 

f.eks. fornyelse af træplantningen. 

 

Som en del af Helhedsplanen skal Stationspladsen udvik-

les med et ”fyrtårnsprojekt” der kan indeholde boliger, 

kontor erhverv m.v. Dette skal nærmere afklares i forbin-

delse med analyse af bolig udvikling i Solrød Kommune. 

 

Nedrivning af bygninger på stationspladsen 

I forbindelse med Solrød Kommunes køb af stationsbyg-

ningen pr. 1. december 2016, skal området indgå i Hel-

hedsplanen for Solrød Center og bygningerne forventes 

nedrevet i 2020. 

 

Trylleskoven – renovering af toiletbygning 

Toilettet ved Trylleskoven fremstår, som bygningen blev 

opført i 1974, med originale bygningsdele og indvendigt 

inventar. Mange års brug har tæret på bygningen og der 

er brug for en fuld renovering af toiletbygningen. 

 

ABA anlæg på rådhuset 

Der etableres et fuldautomatisk ABA (Automatisk Brand-

alarmering Anlæg) på Rådhuset for at sikre bygningen 

optimalt, hvis der opstår brand. Hidtil har der været et 

internt varslingssystem, der kun varsler i bygningen. Hvis 

der opstår brand i bygningen uden for åbningstid, er der 

risiko for store skader, da der kan gå noget tid inden 

branden opdages.  

 

Containergårde til affaldshåndtering 

I forbindelse med den ny affaldshåndtering med virk-

ning fra den 1. marts 2020 skal der etableres container-

gårde til containere for affald. Det drejer sig om contai-

nergårde til Uglegårdsskolen, Havdrup Skole, Munkekær 

Skole og Solrød Gl. Skole.  Endvidere mindre affalds-

gårde ved Jobhuset, Netværkshus, hallerne m.fl. Contai-

nergårdene anlægges med tråd indhegninger og be-

lægning, hvor det er nødvendigt. Tråd indhegninger vil 

blive beplantet med efeu. Der forventes anlagt ca. 1100 

m2 belægning og 5-600 m hegn på 26 lokationer. 

 

Pulje til trafiksikkerhed og hastighedsdæm-

pende foranstaltninger 

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød 

Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksik-

kerheden, da kommunen skal betale en stor andel af de 

samlede udgifter ved trafikuheld, som kan relateres til 

kommunens veje. Herunder udgifter til rehabilitering. 

Puljen anvendes desuden til at sikre passende hastighe-

der og fremkommelighed på kommunens veje og stier. 

 

Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer, tunneller og bygværker 

nærmer sig 50 års alderen og behov for at få styring på 

vedligeholdet af disse bygværker er sat i system i fag-sy-

stemet, Brocon. Så det sikres, at kapitalen i bygværkerne 

bevares bedst muligt – og at budget til vedligehold opti-

meres mest muligt. Alle bygværker er i gennemgået for 

restlevetider og renoveringsbehov, og budgettet for 

overslagsårene er afledt af sidste hovedeftersyn af kom-

munens broer/tunneller/bygværker. 

 

Udskiftning af badebro ved Jersie Strand-

park 

Badebroen ved Jersie Strandpark, er gammel og meget 

nedslidt.  Den eksisterende badebro udskiftes derfor med 

en nye badebro. 

 

Investering i spildevandsplan 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 

2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal 

kommunens egne pumpestationer for regnvand renove-

res, der skal gennemføres kampagner for reduktion i an-

vendelsen af miljøfremmende stoffer, eksisterende spil-

devandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere 

skal gennemgås, vurdering af udledningstilladelser til vej-

vand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetin-

gede udledninger, information til virksomheder og bor-

gere om håndtering af regnvand, m.m.  
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Kystbeskyttelsesprojekt 

Projektet udspringer af Risikostyringsplan for oversvøm-

melse af kystzonen, der blev vedtaget af Byrådet i oktober 

2015.  

Projektet indeholder beskyttelse af områder fra Strandve-

jen og ind i landet mod en stormflod fra Køge Bugt til 

kote 2,8 m.  

For at overholde dette beskyttelsesniveau, skal der udfø-

res barrierer langs de laveste steder af Strandvejen.  

 

Langs stranden fra kommunegrænsen mod Greve til den 

nordlige ende af lagunen ved Staunings Ø, ønskes klitten 

udbygget ved sandfodring, så den kan modstå en storm-

flod til kote 2 m. Fra den nordlige del af lagunen skal sik-

ringen løbe på indersiden af lagunen - ligeledes til kote 2 

m. Sikringen vil her løbe langs Strandstien og mod syd 

hvor Strandstien slutter, mellem private haver og lagune-

området. I projektet er indregnet etablering af højvand-

slukker i alle udløb af vandløb, samt sikring ved kommu-

negrænserne i form af et dige.   

 

Projektets start bliver etableringen af højvandslukker som 

forventes startet i foråret af 2020.  

 

Der opkræves 50 % af udgifterne hos de berørte grund-

ejere. Indtægterne vil opkræves i forbindelse med fær-

diggørelsen af de forskellige etaper og forventes fuldt 

opkrævet i 2022.  

 

Analyse af muligheder for boligudbygning 

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev der udar-

bejdet en analyse af mulighederne for fortsat udbygning 

af Solrød Kommune. I budget 2018-2021 blev der med-

taget udstykning af Børnehave Allé og Cordozaprojektet. 

I 2019-2020 ønskes der undersøgt muligheden for reali-

seringen af de sidste muligheder for boligudbygning i 

Solrød Center, Jersie Stations plads og Jersie Center. 

 

Tydelig skiltning af cykelstier og cykelvenlig 

kommune 

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 og cykelvenlig kommune. 
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Tabel 5:  Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt 47.826 10.877 4.792 1.396 

Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest 24.067    

Tryllehytten udskiftning af loftspaneler 750    

Pavillon ved daginstitutionen Lindebo 125    

Tilpasning af dagtilbudskapacitet   2.100  

Om- og tilbygning til Egebo  3.900    

Ny Lillebirk 3.000 3.000   

ABA anlæg ved daginstitutioner og øvrige bygninger 1.750    

Munkekær skole kloakrenovering 2.800    

Munkekærskolen - læringscenter-  259    

Havdrup skole – etape 2 og 3 4.084    

Havdrup skole – udearealer 2.200    

Uglegårdsskolen – genopretningsplan 2.991 3.390 2.692 1.396 

Plan for lokaleoptimering - skoleområdet og dagtil-

budsområdet 

900    

Børn og Ungerådgivningen – klimaskærm  4.487   

Kvalitetsløft af skolernes inventar 1.000    

 

Familie- og uddannelsesudvalget 
 

Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup 

Vest 

Etablering af den nye integrerede institution Havdrup 

vest, Eventyrhaven. Institutionen kommer til at indeholde 

8 fleksible stuer til henholdsvis 5 grupperum til børneha-

vebørn og 3 grupperum til vuggestuebørn. Byggeriet er 

startet i 2019 og forventes færdig i oktober 2020.  

 

Tryllehytten – udskiftning af loftpaneler 

Tryllehytten har en loftbeklædning, som er udført med 

nedhængte lodrette loftpaneler. Disse falder ned ved leg, 

når et barn kaster en genstand (bold, sko, støvle o.lign.) 

op, som har ramt et loftpanel. Dette er vurderet til at ud-

gøre en risiko for personer i bygningen loftpanelerne er 

derfor fjernet det mest udsatte steder 

 

De resterende paneler nedtages, og der etableres en tra-

ditionel loftbeklædning, i hele institutionen, i alt ca. 750 

m2.  Løsningen er undersøgt af ekstern rådgiver (akusti-

ker) således det sikres, at opholdslokalerne opfylder krav 

til akustik. 

 

Der er ud over lofter afsat 70.000,- kr. til at skifte eksiste-

rende lysarmaturer til LED, da de gamle skal demonteres 

ifm. med loftudskiftningen. 

 

Pavillon ved daginstitutionen Lindebo 

Det afsatte budget er til nedtagning af pavillon når den 

nye daginstitution, Eventyrhaven, er klar i Havdrup Vest. 

 

Tilpasning af dagtilbudskapacitet 

Der er et stigende børnetal også i de kommende år. Der 

vil være behov for yderligere kapacitet i Havdrup fra 2022. 

I strandområdet vil der være behov for ekstra kapacitet 

fra 2022 og frem til 2025, hvor børnetallet falder igen. Der 
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afsættes en pulje på 2,1 mio. kr. til tilpasning af kapacitet 

inkl. evt. opsættelse af pavillon i strandområdet. 

 

Om- og tilbygning til Egebo  

Hen over årene er sket en fordobling af børneantallet i 

Naturbørnehaven fra oprindeligt 22 til nu 43 pladser,  

 

Naturbørnehaven opholder sig i om morgenen og efter-

middagen i deres basislokale, som er el-opvarmet, og har 

garderobepladser, som er udendørs. Dette er arbejdsmil-

jømæssigt uhensigtsmæssigt, og opvarmningen med el i 

vintermånederne er ikke klimamæssigt korrekt 

 

I Egebo er der desuden udfordringer i forhold til køkken-

faciliteter, da der tilberedes mad til 48 børn i Egebo og 43 

børn i naturbørnehaven, hvilket køkkenet ikke dimensio-

neret til. Maden til naturbørnehaven bliver nedfrosset og 

der er ikke hensigtsmæssigt plads til opbevaringen af ma-

den. Ligeledes er der generelt lidt plads til opbevaring i 

Egebo. 

 

For at løse udfordringerne i institutionen Egebo foretages 

der følgende ændringer: 

Nedrivning af udestue og ombygning og tilbygning ca. 

75 m2 for, at imødekomme mangel på opbevaring til køk-

ken og institution. Derudover løsning af naturgruppens 

pladsudfordringer med etablering af multifunktions 

grupperum og dertil garderobe til naturbørnehaven. Mul-

tifiktionsrummet vil kunne anvendes af institutionen når 

naturbørnehaven ikke er der.  

 

Ny Lillebirk 

I tilknytning til daginstitutionen Birkebo er der i dag loka-

ler til børn med specielle behov, Lillebirk. Der er i Lillebirk, 

udfordringer med kapacitet og der forventes flere børn 

fremover. Derfor foreslås det, at der etableres en ny Lille-

birk i tilknytning til enten væksthuset eller en af de eksi-

sterende daginstitutioner. Den præcise placering vil blive 

afklaret. Der afsættes 3.00.000 kr. i 2020 og 3.000.000 kr. 

2021 til gennemførelse af projektet.  

 

I forbindelse med projektet vil det blive afklaret, hvilken 

anvendelse de nuværende lokaler for Lillebirk skal have 

efter etableringen af ny Lillebirk. 

Økonomioverslaget har taget udgangspunkt i en tilbyg-

ning på to grupper, og er på dette stade anslået. En præ-

cisering af projektøkonomien betinges af at endelig pla-

cering og omfang fastligges. 

ABA anlæg ved daginstitutioner og øvrige 

bygninger. 

For at sikre kommunens ejendomme mod brand etable-

res Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) i en række 

ejendomme. Et ABA anlæg kontakter Beredskabet auto-

matisk hele døgnet rundt, hvis en brand skulle opstå. ABA 

anlæg er lovkrav i nye institutionsbygninger, men ikke i 

ældre bygninger, der er opført inden krav trådte i kraft. 

Der etableres ABA anlæg i Mosebo, Pilebo, Egebo, Natur-

børnehaven, Spiren, Krogen, Regnbuen, Nøddebo og, 

Krogen Klub. Uglegårdskolen er kun delvist dækket af 

ABA-anlæg, derfor udvides det eksisterende anlæg til at 

dække hele skolen. 

 

Munkekær skole – kloakrenovering 

Der har den seneste tid været udfordringer med regn-

vand og op fugtning af bygningsdele på Munkekærsko-

len. Især kælderen ved bygning E hvor munkebio har lo-

kaler er plaget af op fugtede kældervægge. 

Der er blevet lavet en kloak-inspektion som har vist at der 

nogle steder er skader eller brud. 

 

Rør der ifm. med kloak-inspektionen har vist skader eller 

brud renoveres. Der etableres en effektiv fugtsikring ved 

kældervægge, der kan lede vandet væk fra kældervægge. 

 

Munkekærskolen – læringscenter 

Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) fremstår i dag 

mørkt og ude af trit med nutidens nye og differentierede 

undervisningsformer, der i højere grad lægger op til ele-

vernes samarbejdende aktiviteter og bevægelse og de 

flere brugere af bl.a. arbejdsstationer. For at kunne 

rumme dette bliver rummet moderniseret, så det fremstår 

lyst, åbent og imødekommende. Der bliver foretaget ma-

ling i lyse farver, opsætning af indirekte lys i loftet mod 

kip, udskiftning af armaturer, fjernelse af 2 vægge m.m. 

 

Havdrup skole etape 2 og 3 

Havdrup skole bindes i dag sammen med et overdækket 

pergolasystem. Pergolaen skal sikre, at man kan gå tør-

skoet fra bygning til bygning. For det samlede indtryk af 

skolen er kvaliteten af pergolaen vigtig. Pergolaen skal 

sammenbinde mange bygninger af forskellig alder, ud-

seende og arkitektonisk kvalitet og skal derfor undergå 

en opgradering. 
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Havdrup skole – udearealer 

I 2020 foretages bearbejdning af udearealer, som ved re-

noveringen og opgraderingen 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. 

 

Uglegårdsskolen – genopretningsplan 

På baggrund af, at Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på 

nedbrud og slitage, er der udarbejdet en drift- og vedli-

geholdelsesrapport af Ingeniørfirmaet Strunge Jensen. 

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 la-

vet en tilstandsvurdering og en vedligeholdelses- og re-

parationsinstruks. Derudover har ingeniørfirmaet udreg-

net overslagspriser på alle emnerne, prioriteret over en 10 

årig periode. Ifølge rapporten er der et vedligeholdelses-

behov på ca. 30 mio. kr., som ikke kan indeholdes i det 

nuværende budget for Uglegårdsskolen. Der igangsættes 

genopretningsarbejder fra 2019 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.  

2021 udføres renovering af pergola af pergolatag samt 

vinduer/skydedøre som nogen steder er kraftigt angrebet 

af råd. 

2022 vil der ske en delvis renovering af facadebeklædnin-

ger samt udbedring af kloaker som er beskadiget.   

2023 skal der renoveres brugsvandsanlæg. Skolen ople-

ver jævnlig ledningsbrud fra de gamle rør. 

I årene 2024 til 2030 forventes der et ekstraordinært be-

hov for vedligehold og udskiftninger for ca. 19,5 mio. kro-

ner. 

 

Plan for lokaleoptimering - skoleområdet 

og dagtilbudsområdet 

De stigende børnetal udfordrer kapaciteten på skole og 

dagtilbudsområdet, det er derfor brug for en analyse som 

skal afdække mulighederne for lokaleoptimering. 

 

Børn- og Ungerådgivningen - klimaskærm 

Da klimaskærmen hos Børne- og Ungdomsrådgivningen 

fremstår slidt og er utæt, er det nødvendigt at udskifte 

vinduer og yderdøre, efterisolere og pladebeklæde fa-

cade i begge bygninger, der er fra starten af 1970'erne. 

Målet er at forbedre arbejdsforholdene og sikre bygnin-

gen mod vandindtrængning med skade til følge for med-

arbejdere, der oplever trækgener. 

 

Kvalitetsløft af skolernes inventar 

På skolerne er der behov for udskiftning af klassesæt 

(borde og stole). Et klassesæt består af 25 borde og 25 

stoler, og det forventes, at der kan udskiftes ca. 40 klas-

sesæt. Udskiftning vil blive lavet som et fælles udbud, 

hvor skolerne kan disponere over beløb svarende til deres 

forholdsmæssige andel af det samlede elevantal. 
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Tabel 6:  Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2020 2021 2022 2023 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 11.177 20.139 31.676 2.142 

Udvidelses af idrætsfaciliteter ved SIC  4.288 22.534  

Betonrenovering i SIC  300   

Nødvendigt vedligehold i Solrød svømmehal 5.200    

Renovering/vedligeholdelse af husvildebolig  

Flasken 1, Solrød Landsby 
897    

ABA anlæg i aktivitetscentret- og frivillighedscentret  

og netværkshuset 
350    

ABA anlæg i jobhuset  100   

Sansehave ved Chr. Have 368 309   

Bibliotek og kulturhus 2.550    

Strandens Hus 1.000 14.000   

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering    1.500 

Kunstgræsbane i Havdrup  500 8.500  

Idrætsanlægsfond  642 642 642 

Renovering af tennisbaner og lysanlæg 662    

Overdækning foran Havdrup Hallen til  

udendørs aktivitet 
150    

 

Social-, sundheds- og fritidsud-

valget 
 

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved SIC 

Udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter. Der 

er i 2018 gennemført en forprojektering af nye idrætsfa-

ciliteter i tæt samarbejde med de berørte foreninger. Det 

besluttedes, at der skal bygges en hal. Set i lyset af fal-

dende skatteindtægter og dermed pres på den dispo-

nible kassebeholdning, blev aftaleparterne til budget 

2019 enige om, at byggeriet først sættes i gang, når der 

er indgået en salgsaftale på udstykning af Cordoza. 

 

 

 

 

 

 

Betonrenovering i SIC 

Der er konstateret svære skader på halbygningens (hal-B) 

betonsokkel. Skader, som er fremkommet pga. mang-

lende afledning af regnvand fra halbygningens tag. 

Der udføres en nødvendig renovering af halbygningens 

betonsokkel (facade vest og –øst). For at aflede regnvand 

korrekt fra halbygningens tag installeres der opkantspro-

filer på halbygningens tagkroner. Derved sikres det, at 

dette regnvand afledes til tagets tagrendekonstruktion. 

Med den samlede renovering sikres der en længere leve-

tid uden væsentlige skader på halbygningens betonsok-

kel og -elementer. 
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Nødvendigt vedligehold i Solrød svømme-

hal 

I Solrød svømmehal skal der laves nogle større nødven-

dige vedligeholdelsesopgaver for at sikre den fortsatte 

drift af svømmehallen.  

Der skal laves udbedringer af ventilationsanlægget (1,7 

mio. kr.), vandbehandlingsanlæg (2,5 mio. kr.) og kemika-

lieanlæg (0,75 mio. kr.) samt indledende forarbejder og 

rådgiver (0,25 mio. kr.) I alt afsættes 5,2 mio. kr. 

Svømmehallens ventilationsanlæg og vandbehandlings-

anlæg fungerer i en tæt afhængighed af “hinandens” 

funktionalitet, hvilket betyder, at det er vigtigt, at begge 

anlæg udbedres samtidig for at opnå det nødvendige ni-

veau for funktion og effektivitet i den daglige drift.  

For at skabe en balance i ventilationsanlæggets effekt 

omkring selve svømmebassinet skal tilføres ekstra dør-

partier i og ved tilgangen til svømmehallens omklæd-

ningsrum. Herved skabes de nødvendige “rolige” forhold 

(uden træk), så ventilation og vandbehandling kan opnå 

det optimale - og nødvendige - driftsniveau. 

 

Renovering/vedligeholdelse af husvildebo-

lig Flasken 1, Solrød Landsby 

Som et led i en 4 årig helhedsplan med at renovere/ved-

ligeholde Flasken 1, indledes sidste del med at skifte tag 

og tagvinduer, da tag viser tegn på nedbrud og tagvin-

duer tegn på fugt.  

 

ABA anlæg i aktivitetscentret- og frivillig-

hedscentret og netværkshuset 

For at sikre kommunens ejendomme mod brand etable-

res Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) i en række 

ejendomme. Et ABA anlæg kontakter Beredskabet auto-

matisk hele døgnet rundt, hvis en brand skulle opstå. ABA 

anlæg er lovkrav i nye institutionsbygninger, men ikke i 

ældre bygninger, der er opført inden krav trådte i kraft. 

Der etableres ABA anlæg i Aktivitets- og frivillighedscen-

tret og netværkshuset. 

 

ABA anlæg i jobhuset 

For at sikre kommunens ejendomme mod brand etable-

res Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) i en række 

ejendomme. Et ABA anlæg kontakter Beredskabet auto-

matisk hele døgnet rundt, hvis en brand skulle opstå. ABA 

anlæg er lovkrav i nye institutionsbygninger, men ikke i 

ældre bygninger, der er opført inden krav trådte i kraft. 

Der etableres ABA anlæg i Jobhuset.  

Sansehave ved Plejecenter Christians Have 

Drift af haver ifølge aftale, som er en anlægsudgift fra 

2019 til 2021, idet 3 års drift var indeholdt i anlægspro-

jektet (grogaranti).  

Donation fra OJD-fonden har gjort det muligt, at etablere 

en sansehave, på de åbne arealer rundt om det samlede 

byggeri på Plejecenter Christians Have. 

Fra 2022 er driftsudgiften til vedligehold indarbejdet i 

budgettet til vedligehold som varetages af DOMEA. 

 

Bibliotek og Kulturhus 

Færdiggørelse af projektet vedrørende etablering af nyt 

Biblioteks- og Kulturhus gennem forandring og fornyelse 

af Solrød Bibliotek og de dertilhørende udearealer. Kon-

kret betyder det, at de fysiske omgivelser inde og ude, 

skal udstyres med rum og faciliteter til nye kulturaktivite-

ter for børn, unge og voksne. 

 

Strandens Hus 

Projektet går ud på etablering af Strandens Hus, hvorved 

rammerne for rekreativ og uddannelsesmæssig anven-

delse af strandområdet forbedres for en række interes-

senter. Det er bl.a. hensigten at bygge nye klubfaciliteter 

til fritidsbrugere til kajak, sejlsport, vinterbadning, samt 

faciliteter til andre motionsfolk o.a. 

 

Planlægning af plejecenterbyggeri – projek-

tering 

Anlæg til planlægning og projektering af nyt plejecenter-

byggeri herunder afklaring af størrelse og placering. 

 

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 myndig-

hedsbehandling 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 
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budgetforslaget er der en merudgift i 2022 på 3,5 mio. kr. 

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

udgifter. 

 

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 re-

novering er højst påkrævet. Lysanlægget i Solrød er lige-

ledes i dårlig forfatning. Renovering af baner og lysanlæg 

igangsættes. 

 

Overdækning foran Havdrup Hallen til 

udendørs aktivitet 

Der er forslag om etablering af overdækning foran Hav-

drup Hallen, så det undgås, at der kommer tobaksrøg ind 

i gangen. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 0,15 

mio. kr. til etableringen. 
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Afledt drift af anlægsprojekter 
Tabel 7: Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.) 

AFLEDT DRIFT 2020 2021 2022 2023 

Afledt drift i alt 650 1.085 1.520 1.780 

ABA anlæg på rådhuset   45 45 

ABA anlæg – øvrige bygninger  158 165 165 

Vedligehold af containergårde 100 100 100 100 

Affaldshåndtering i kommunale bygninger 550 550 550 550 

Tilbygning til Egebo  41 41 41 

Fortsat drift af Lindebo  181 181 181 

Ny Lillbirk  55 110 110 

Strandens Hus   328 328 

Kunstgræsbane i Havdrup    260 

 

ABA anlæg på rådhuset og ABA anlæg på 

øvrige bygninger 

Afledt drift af ABA anlæg, som etableres i 2020 med 

driftsudgifter fra 2021. 

 

Vedligehold af containergårde og affalds-

håndtering i kommunale bygninger 

I forbindelse med den nye affaldsordning som starter 

1.3.2020 i lighed med borgerne sorterer affald. Der afsæt-

tes afledt drift på 100.000 kr. årligt til vedligehold af con-

tainergårde. Derudover afsættes der 550.000 kr. til hånd-

tering af affald i forbindelse med ny affaldsordning.    

 

Tilbygning til Egebo 

I forbindelse med om- og tilbygningen af Egebo etable-

res tilføjes 75 m2 nye m2. Der er afsat afledt drift til de 

nye m2.  

 

Fortsat drift af Lindebo 

I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution 

i Havdrup Vest, Eventyrhaven, var der i budgettet indar-

bejdet en besparelse ved lukningen af daginstitutionen 

Lindebo. Da der er en stigende efterspørgsel efter dag-

pasning i Havdrup vil Lindebo fortsat være til rådighed 

for dagpasningsområdet. Den indarbejdede besparelse 

kan derfor ikke realiseres. 

 

Ny Lillebirk 

Driftsudgifter efter etablering af Ny Lilebirk. Der er indar-

bejdet driftsudgifter til 200 m2. 

 

Strandens Hus 

Driftsudgifter i forbindelse med Strandens Hus udgør 

210.000 kr. årligt fra 2022. I de afledte driftsudgifter ind-

går en besparelse da Strandløven (strandkiosk) fjernes.   

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

Der afsættes 260.000 kr. årligt fra 2023 til afledte drifts-

udgifter. 
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Udstykninger 
 

Tabel 8: :Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2020 2021 2022 2023 

Udstykninger i alt (udgifter) 3.688 737 2.980  

Udstykninger i alt (indtægter) -3.500 -65.224   

Trylleskov Strand 2.457 737 2.980  

Havdrup Vest 681    

Øvrige udstykninger (udgifter) 550    

Øvrige udstykninger (indtægter) -3.500 -65.224   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

Trylleskov Strand 

 

Tabel 9: Trylleskov Strand udgifter (i 1.000 kr.)  

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2020 2021 2022 2023 

Trylleskov Strand, udgifter i alt 2.457 737 2.980  

Projektleder og økonomimedarbejder  319 153 102  

Stationsplads  161 2.664  

Grønne områder 2.138 423 214  

 

 

Det fritliggende område omkring den tidligere Jernvejs-

gård, 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. 

 

 

 

 

 

Havdrup Vest  

 

Tabel 10: Havdrup Vest udgifter (i 1.000 kr.) 

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2020 2021 2022 2023 

Havdrup Vest udgifter i alt 681    

Havdrup Vest - Grønne arealer 150    

Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8 531    
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Øvrige udstykninger 

 

 

Tabel 11: Øvrige udstykninger udgifter (i 1.000 kr.) 

ØVRIGE UDSTYKNINGER, UDGIFTER 2020 2021 2022 2023 

Øvrige udstykninger, udgifter i alt 550    

Salg af Cordozagrunden 200    

Cordozagrunden - Tilslutningsbidrag 350    

Salg af Cordozagrunden 

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. Grunden 

er i udbud i efteråret 2019. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: Øvrige udstykninger indtægter (i 1.000 kr.)

ØVRIGE UDSTYKNINGER, INDTÆGTER 2020 2021 2022 2023 

Øvrige udstykninger, indtægter i alt -3.500 -65.224   

Salg af Cordozagrunden  -43.400   

Cordozagrunden - Tilslutningsbidrag  -350   

Salg af grund til Jersie Privatskole -3.500    

Salg af erhverskilen  -21.474   

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område 
 
 

Tabel 1 Person- og grundskatter m.v. 

 

Tabel 2 Inkassogebyrer 

 

 

 

 

  

Takstoversigt 2020 

PERSON- OG GRUNDSKATTER M.V. 2019 2020 

Personskat 24,60 % 24,60 % 

Grundskyld – Landbrugsejendomme 6,15 ‰ 6,15 ‰ 

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

Dækningsafgift – Offentlige ejendommens grundværdi 10,475 ‰ 14,475 ‰ 

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 1,0 % 0,4 % 

 Solrød Fjernvarme 1,0 % 0,55 % 

 Solrød Biogas A/S 1,5 % 2,0 % 

Rottebekæmpelsesgebyr – andel af ejendomsværdien 0,010 ‰ 0,016 ‰ 

INKASSOGEBYRER 2019 2020 

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 % 
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Tabel 3 Diverse 

Tabel 4 TAXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE 2019 2020 

Bopælsattest, pr. stk. 75 75 

Sundhedskort, pr. stk 200 205 

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 ved afgivelse af urigtige oplysninger om bopælsforhold 1.200 1.200 

A-pas (18 – 64 år) inkl. fingeraftryk 627 628 

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

B-pas (12 – 17 år) inkl. fingeraftryk 142 143 

C-pas (fra 65 år) inkl. fingeraftryk 377 378 

Ombytning af kørekort (slitage eller mistet) 280 280 

Fornyelse af kørekort (over 70 år) 130 140 

Kørekort med kørelærergodkendelse 280 280 

TAXA 2019 2020 

Salg af trafikbøger, pr. stk. 70 Udgår 
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Tabel 5 Renovation Énfamieliebolig 

 

* Takstblad ændret 8. januar 2020 grundet fejl i sammentælling.   

RENOVATION, INKL. MOMS – ÉNFAMILIEBOLIG 2019 2020 

Samlet takst pr. år. 2.969 3.441* 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år 1.114 848 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 819 664 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 512 613 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 716 

   

Dagrenovation   

 Énfamilie 240 liters Mad/rest ugetømning pr. år  2.121 

 Énfamilie 360 liters  mad/rest beholder (14-dages tømning) ( indtil marts 2020 fast 

ekstrasæk) pr. år. 
 1.273 

 Énfamilie 360 liters mad/rest ugetømning pr. år ( indtil marts 2020 fast ekstrasæk) 

pr. år. 
 3.181 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

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

Dagrenovation med kompost- og 14 dages afhentningsrabat, pr. år. 457 Udgår 
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Tabel 6 renovation sommerhus 

Tabel 7 Renovation lejlighed med egen miljøstation 

 

 

 

 

                                                      
1 Fra 2020 er taksterne for sommerhus de samme som for Énfamiliebolig 

RENOVATION, INKL. MOMS – SOMMERHUS1 2019 2020 

Samlet takst pr. år. 1.766 Udgår 

 heraf dagrenovation, pr. år. 668 Udgår 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 410 Udgår 

 heraf farligt affald, pr. år. 38 Udgår 

 heraf administration, pr. år. 340 Udgår 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 256 Udgår 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 54 Udgår 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 593 Udgår 

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

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

360 liters mad/rest beholder (indtil marts 2020 fast ekstrasæk) pr. år.  668 Udgår 

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED MED EGEN MILJØSTATION 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (tidligere med container) 1.590 2.130 

Samlet takst pr. år (tidligere med sæk) 2.092 2.130 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med container) 502 467 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år (indtil marts 2020 med sæk) 1.004 467 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 410 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 154 337 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 394 

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest pr. år.  467 
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Tabel 8 Renovation, lejlighed 

 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – LEJLIGHED 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 2.106 2.163 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.607 2.163 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning) , pr. år. (indtil marts 2020 med container) 502 467 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 1.003 467 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 696 365 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 384 337 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 394 

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

Dagrenovation (tillæg)   

 Lejlighed ugetømning mad/rest  467 
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Tabel 9 Renovation rækkehus 

 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 2.268 2.873 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.769 2.873 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med container)  613 679 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 1.114 679 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 696 531 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 435 490 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 573 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

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

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

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 Udgår 

Dagrenovation   

 Rækkehus 240 liters mad/rest ugetømning pr. år  1.697 

 Rækkehus 360 liters mad/rest beholder (14-dages tømning) pr. år (indtil marts 

2020 fast ekstrasæk) 
 1.018 

 Rækkehus 360 liters mad/rest ugetømning pr. år (indtil marts 2020 fast ekstrasæk)  2.545 
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Tabel 10 Renovation rækkehus med egen miljøstation 

Tabel 11: Renovation, særgebyr for ekstraordinære opgaver 

Tabel 12 Renovation, leje af ladcontainer 

  

RENOVATION, INKL. MOMS – RÆKKEHUS MED EGEN MILJØSTATION 2019 2020 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med container) 1.807 2.674 

Samlet takst pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 2.308 2.674 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning) pr. år. (indtil marts 2020 med container) 613 679 

 heraf dagrenovation (14-dages tømning), pr. år. (indtil marts 2020 med sæk) 1.114 679 

 heraf genbrugsplads, pr. år. 491 332 

 heraf farligt affald, pr. år. 76 75 

 heraf administration, pr. år. 340 525 

 heraf afhentet storskrald og haveaffald, pr. år. 179 490 

 heraf glas, papir, dåser, plast, og pap, pr. år 108 573 

Dagrenovation med kompostrabat, pr. år. 1.014 Udgår 

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

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

Ekstra sæk – dagrenovation pr. år. 1.114 Udgår 

Dagrenovation (tillæg) pr. år   

 Rækkehus miljøstation ugetømning rest/mad pr. år  679 

RENOVATION, SÆRGEBYR FOR EKSTRAORDINÆRE OPGAVER 2019 2020 

Bil med 1 mand pr. påbegyndt time 700 700 

Bil med 2 mand pr. påbegyndt time 1.150 1.150 

RENOVATION, LEJE AF LADCONTAINER 2019 2020 

Ladcontainer (fast placeret hele året) pr. år 5.250 5.250 

Ladcontainer sat ud 12 gange årligt 6.000 6.000 
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Tabel 13 Renovation virksomheder 

Tabel 14: Renovation, kommunale ejendomme 

Tabel 15: Gebyrer for byggesager 

 

  

                                                      
2  Gebyr for adgang til genbrugsstation opkræves fra 2020 af affaldsselskabet 

3 Dagrenovation for kommunale ejendomme opkræves efter kapacitet. Hver ejendom vil således betale et antal takster afhængigt af deres kapacitet 

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

 ibrugtagning/lovliggørelse og afslutning af byggesagen. 

RENOVATION, INKL. MOMS – VIRKSOMHEDER  2019 2020 

Erhverv standard 240 liter pr. år (med sækkestativ indtil marts 2020)  848 

Erhverv ugetømning 240 liter pr. år  2.121 

Erhverv 360/400 liter  1.273 

Erhverv 360/400 liter ugetømning  3.181 

Adgang til genbrugsplads2, pr. bil håndværker   

 pr. bil håndværker 12.324 Udgår 

 pr. bil øvrige 3.189 Udgår 

 Klip 231 Udgår 

RENOVATION, KOMMUNALE EJENDOMME 2019 2020 

 Dagrenovation3  968 

 Dagrenovation5 (Plejecenter Christians Have)  532 

 Farligt affald  76 

 Administration  529 

 Storskrald og haveaffald  248 

 Glas, papir, dåser, plast, og pap  723 

GEBYRER FOR BYGGESAGER  2019 2020 

Byggetilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger, lovliggørelser4 og  

nedrivninger kr. pr. time 
604 618 

Øvrig byggesagsbehandling kr. pr. time 604 618 
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Tabel 16: Gebyrer for udtegning af kort, kopier, scanning m.m. 

GEBYRER FOR UDTEGNING AF KORT, KOPIER, SCANNING M.M. 2019 2020 

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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Tabel 17, Takster til børnepasning 

 

  

Familie- og uddannelsesudvalgets område 

TAKSTER TIL BØRNEPASNING6 2019 2020 

Dagpleje      Fuldtid (48 timer) 3.240 3.343 

          Deltid – 30 timers tilbud 2.052 2.141 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer) 3.272 3.366 

          Deltid - 30 timers tilbud 2.003 2.071 

Børnehave   Fuldtid (51 timer) 1.731 1.749 

          Deltid – 30 timers tilbud 1.196 1.222 

Frokostmåltid i vuggestue/børnehave (uanset timetal) 682 709 

SFO 1 1.816 2.011 

SFO 2 678 722 

Ungdomsklub Gratis Gratis 
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Tabel 18: Deltidspladser og kombinationspladser 

Tabel 19 Maksimalt tilskud for dagtilbud i private pasningsordninger 

Tabel 20 Tilskud for deltidsplads i private dagtilbud 

T 

  

                                                      
5 Takst i kr. i 11 måneder, juli måned er betalingsfri 

DELTIDSPLADSER OG KOMBINATIONSPLADSER5 2019 2020 

Dagpleje   

Deltid – 30 timers tilbud 2.052 2.141 

Deltid – 35 timers tilbud 2.355 2.457 

Deltid – 38 timers tilbud 2.536 2.646 

Vuggestue   

Deltid – 30 timers tilbud 2.003 2.071 

Deltid – 35 timers tilbud 2.275 2.355 

Deltid – 40 timers tilbud 2.548 2.639 

Børnehave   

Deltid – 30 timers tilbud 1.196 1.222 

Deltid – 35 timers tilbud 1.334 1.364 

Deltid – 40 timers tilbud 1.472 1.507 

MAKSIMALT TILSKUD FOR DELTIDSTILBUD I PRIVATE PASNINGSORDNINGER 2019 2020 

Vuggestue   Fuldtid (51 timer) 6.682 6.942 

          Deltid - 30 timers tilbud 3.931 4.080 

Børnehave   Fuldtid (51 timer) 3.570 3.608 

          Deltid – 30 timers tilbud 2.100 2.130 

TILSKUD FOR DELTIDSPLADS I PRIVATE DAGTILBUD 2019 2020 

Vuggestue – maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 131 136 

Børnehave - maksimalt tilskud pr. time (op til 75 pct. af dokumenteret udgift) 70 71 
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Tabel 21: Diverse 

 

  

DIVERSE 2019 2020 

Ungdomsskolen   

 Knallertkørekort, pr. stk. 480 480 

Skoler   

 Udlejning af lokaler til privatskoler og foreninger, pr. time 232 235 

Naturbørnehaven   

 Udlejning Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov pr. time 232 235 

 Maksimal pris pr. dag/overnatning er 6 gange timetakst   
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Tabel 22 Musikskolen 

                                                      
6 I tilfælde af musiklærerens fravær sker der ingen refusion i forældrebetaling i de to første aflysninger i løbet af en sæson. Musikskolen opererer med søskenderabat, 

hvor to søskende, der begge går til et undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. Desuden opereres der med flerfagsrabat, således at en 

elev, der går til flere undervisningstilbud, udløser en rabat på 25 % på det billigste tilbud. De to rabatter kan dog ikke optræde samtidig, og den samlede rabat på et 

tilbud kan ikke over-stige 25 %. 

7 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 

MUSIKSKOLEN6 2019 2020 

Børnemusik   

 Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.050 1.050 

 Instrumental- eller sangundervisning, 1 elev, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.0902 2.090 

 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 behov7   

 Solo, 25 min. ugentligt, pr. 3 måneder 1.0502 1.050 

 Solo, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 2.0902 2.090 

 Holdundervisning, 50 min. ugentligt, pr. 3 måneder 500 500 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalgets 

område 
 

Tabel 23: Madpriser 

 

  

MADPRISER 2019 2020 

Visiterede borgere, pr. måltid   

 Hovedret, normal inkl. transport 50,00 51,00 

 Hovedret, diæt inkl. transport 53,00 54,00 

Tilkøb   

 Forret/dessert 13,50 14,00 

 Forret/dessert – diæt 15,50 16,00 

 Smørrebrød, 4 halve stykker 35,50 36,50 

 Smørrebrød – diæt, 4 halve stykker 35,50 36,50 

 Tillæg til smørrebrød ved bestilling uden hovedret 9,00 9,00 

 Råkost 19,00 19,50 

 Energidrik 9,00 9,00 

 Morgenmad 21,00 21,50 

 Dagens kage 26,50 27,50 

 Klar suppe 15,50 16,00 

 Dagens suppe 15,50 16,00 

 Citronfromage 15,50 16,00 

 Frugtgrød med fløde 15,50 16,00 

 Mælkemad 15,50 16,00 

 Øllebrød med fløde 15,50 16,00 

 Gæstemad, hovedret 62,50 64,00 
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Tabel 24 Plejecenter Christians Have 

Tabel 25 Daghjem/dagcenter 

 

  

PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE 2019 2020 

Rehabiliteringsophold, pr. døgn   

 Døgnkost 120,50 123,50 

 Vask af linned mv. 28,00 28,50 

Plejeboliger, pr. måned   

 Vask og leje af linned mv. 250 256,00 

 Betaling til husholdningskassen i bo-gruppen 2.970 3.300 

DAGHJEM/DAGCENTER 2019 2020 

Kørsel til og fra Daghjem/Dagcenter, pr. måned 367 375 
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Tabel 26 Solrød Svømmehal 

 

SOLRØD SVØMMEHAL 2019 2020 

Voksen   

 Morgenbadning, årskort 1676 1716 

 Morgenbadning, halvårskort 890 911 

 Morgenbadning, kvartalskort 497 509 

Mandag – fredag 06.30 – 07.00 34 35 

Mandag – onsdag 07.00 – 08.00 24 25 

Tirsdag, torsdag – fredag 07.00 – 09.00 24 25 

Mandag – onsdag 14.00 – 15.00 (pensionist svømning) 15 15 

Mandag – onsdag 15.00 – 16.30 24 20 

Mandag – onsdag 16.30 – 22.00 34 35 

Lørdag – søndag 08.00 – 14.00 34 35 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (1 voksen + 1 barn i varmtvandsbassin) 44 45 

Mandag – fredag 09.00 – 13.00 (ekstra voksen i varmtvandsbassin) 20 25 

Værdikort, pålydende 600 kr. 524 500 

Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis 

entre   
 Gratis 

Arrangementspakker – forsøgsordning. Pris fastsættes i forhold til det enkelte 

arrangement 
 Arrangement 

Leje af svømmehal, pr. time   

 Udlejning til andre kommuner og privatskoler 890 911 

 Afbudstimer i skoletiden 890 911 

 Udlejning af hele svømmehallen til private 1325 1357 

 Udlejning af 25 m. bassin (6 baner – helt bassin) 890 911 

 Udlejning af 25 m. bassin (3 baner – halvt bassin) 477 488 

 Udlejning af baby bassin i skoletid 534 547 

 Udlejning af øvebassin 734 751 

Livredder 272 278 

Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, Sfo´er internt i kommunen, Børn  9 9 

Indgangsbillet i den offentlige åbningstid, skoler, Sfo´er  internt i kommunen, Voksen 10 10 



MÅL OG ØKONOMI 2020-2023 

TAKSTOVERSIGT 2020 

241 

 

 
Tabel 27 Idrætshaller 

Tabel 28: Sale 

Tabel 29: Motionsrum – Solrød Idrætscenter 

Tabel 29 Kunstgræsbaner – Solrød Idrætscenter 

IDRÆTSHALLER 2019 2020 

 Solrød Idrætscenter Hal A, pr. time 734 751 

 Solrød Idrætscenter Hal B, pr. time 524 536 

 Solrød Idrætscenter Hal C, pr. time 628 643 

 Havdrup Idrætscenter Hal 1, pr. time 618 633 

 Havdrup Idrætscenter Hal 2, pr. time 618 633 

 Havdrup Idrætscenter Hal 2 + springgrav, pr. time (maksimal pris pr. dag er 8 

gange timetakst) 
614 1250 

 Jersie Hallen, pr. time 618 633 

 Munkekærhallen, pr. time 524 536 

 Udlejning af Hal 1 i Havdrup Idrætscenter til fester, pr. time  

(Maksimal pris 12.000,- pr. arrangement) 
1.260 1290 

SALE 2019 2020 

Festalen på Solrød Gammel Skole, pr. time 230 235 

Store gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. time  235 

Lille gymnastiksal på Solrød Gammel Skole, pr. time  235 

Gymnastiksal på Uglegårdsskolen, pr. time  235 

Gymnastiksal på Havdrup Skole, pr. time  235 

Træningssal 1 Solrød Idrætscenter, pr. time  235 

Træningssal 2 Solrød Idrætscenter, pr. time  235 

MOTIONSRUM – SOLRØD IDRÆTSCENTER 2019 2020 

 Motionsrum på Solrød Idrætscenter, pr. time 532 545 

KUNSTGRÆSBANER – SOLRØD IDRÆTSCENTER 2019 2020 

 Kunstgræsbaner ved Solrød Idrætscenter Gratis Gratis 
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Tabel 30 Mødelokaler 

 

  

MØDELOKALER 2019 2020 

Leje af lokaler pr. time (maksimal pris pr. dag er 6 gange timetakst)   

 Stor mødesal i Aktivitets- og Frivilligcenter, pr. time 362 370 

 Lokale 25 A + B på Solrød Bibliotek og Kulturhus, pr. time 375 384 

 Andre mødelokaler 240/264 245 

 Åbent bibliotek Gratis Gratis 
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Tabel 31 Solrød Bibliotek og Kulturhus 

 

  

SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS 2019 2020 

Bødetakster - voksen (fra 15 år)   

 Lånetid overskredet 25 20 

 Efter 7 dage 45 45 

 Efter 30 dage 85 85 

 Regning (6 uger) – sendes til opkrævning ved 200 kr. 210 210 

Bødetakster - barn (op til 14 år)   

 Lånetid overskredet 15 10 

 Efter 7 dage 25 25 

 Efter 30 dage 45 45 

 Regning (6 uger) 85 85 

 Efter 8 uger Opkrævning Opkrævning 

Erstatninger – alle typer materialer 

Materialets 

pris + tillæg 

for 

klargøring 82,- 

Materialets 

pris + tillæg 

for 

klargøring 85,- 

Andet materiale   

 CD, DVD og lydbøger, pr. stk. 
Pris for 

genanskaffelse 

Pris for 

genanskaffelse 

 Konsolspil og brætspil pr. stk. 
Pris for 

genanskaffelse 

Pris for 

genanskaffelse 

 Bilag til håndarbejdsblade mv. 
Pris for 

genanskaffelse 

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. 3 3 

Salg af kasserede materialer Efter skøn Efter skøn 

Aktivering af alarm unødigt med udkald af vagt 2.000 2.000 

Åbning af nøddøre unødigt 750 750 
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Tabel 32 Arrangementer på Solrød Bibliotek og kulturhus med deltager betaling 

Tabel 33 Serviceydelser på idrætsfaciliteter 

Tabel 34 Leje af reklameplads i Solrøds Idrætscenter 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENTER PÅ SOLRØD BIBLIOTEK OG KULTURHUS MED DELTAGER 

BETALING  
2019 2020 

Arrangementer – pris fastsættes i forhold til det enkelte arrangement   Arrangement 

Ledersager med gyldigt ledsagerkort sammen med person med handicap har gratis 

entre   
 Gratis 

SERVICEYDELSER PÅ IDRÆTSFACILITETER  2019 2020 

 Udlejning af borde, pr. stk. 27 28 

 Udlejning af stole, pr. stk. 10 10 

 Opsætning af scene, pr. gang 964 987 

 Opsætninger, pr. stol 10 10 

 Opsætninger, pr. bord 34 35 

 Gaffatape til gulvsammenføjning Materialepris Materialepris 

Udlægning af beskyttelsesgulv, pr. hal 3.851 3943 

Teknisk servicemedarbejder, pr. time 272 278 

Overnatning i kommunale idrætslokaler, pr. person 32 33 

Erstatninger – alle typer materialer 
Pris for 

genanskaffelse 

Pris for 

genanskaffelse 

LEJE AF REKLAMEPLADS I SOLRØD IDRÆTSCENTER  2019 2020 

 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 

 LED-skærm  1.500 
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Bevillingsniveau  
Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgs-

niveau. Driftsbevillingerne er afgivet som en nettobevil-

ling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsud-

gifter og brugerfinansierede områder. 

 

Definitionen på serviceudgifter, overførselsudgifter samt 

brugerfinansierede områder følger de definitioner, der er 

vedtaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udgif-

terne til aktivitetsbestemt medfinansiering, visse udgifter 

til ældreboliger samt refusion vedr. det specialiserede so-

cialområde 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 rådighedsbe-

løb (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 budget-

beløb fra en konto til en anden, når blot det samlede for-

brug ikke overskrider den meddelte bevilling. I dette er 

inkluderet muligheden for, at bevilge øgede udgifter ved 

øgede indtægter, så længe nettobeløbet er nul. Takstæn-

dring kræver Byrådets godkendelse. 

 

Udvalgenes nettobevilling er fordelt til budgetansvarlige 

Institutions- og Afdelingsledere, der er forpligtet til at 

sørge for bevillingsmæssig dækning ved såvel overskri-

delse af som besparelse på det tildelte budget, dog under 

iagttagelse af bestemmelserne vedr. Økonomisk Decen-

tralisering (ØD). 

 

Økonomisk Decentralisering 

(ØD) 
Institutions-/afdelingslederen er ansvarlig for overhol-

delse af institutionens/afdelingens samlede budget og 

vedtagne politikker og mål og har fuld disponeringsret 

over ØD-rammen, i overensstemmelse med styringsreg-

lerne 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 økonomisy-

stem).  

 

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af 

eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets 

ØD-ramme. Almindelig drift og Lønsummen indgår som 

en del af ØD-rammen. Det betyder, at hvis der bliver le-

dige 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 insti-

tution/afdeling. Hvis overskuddet beløbsmæssigt oversti-

ger 3 % tilfalder resten af overskuddet kommunens kas-

sebeholdning.  

 

Underskud, der overstiger 1 % af institutionens /afdelin-

gens ØD-ramme, skal følges op af en handleplan med 

henblik på at skabe balance eller overskud inden udgan-

gen af det følgende regnskabsår. 

 

 

 

 

  

Bevillingsregler 
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Tabel 1 Bevillinger, der indgår i budget 2020 og budgetoverslagsårene 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2020 2021 2022 2023 

(faste priser - undtaget finansiering, der er løbende priser)     

1. Drift og refusion 1.374,9 1.341,6 1.356,4 1.376,7 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 287,5 240,2 235,4 238,0 

Serviceudgifter – ramme 240,3 238,8 236,2 238,8 

Serviceudgifter – udenfor ramme 45,6 0,0 0,0 0,0 

Overførselsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Familie- og uddannelsesudvalget 430,2 433,1 438,9 446,8 

Serviceudgifter – ramme 427,5 430,4 436,2 444,1 

Serviceudgifter – udenfor ramme -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Overførselsudgifter 4,1 4,1 4,1 4,1 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 657,2 668,3 682,1 691,9 

Serviceudgifter – ramme 362,9 371,2 383,3 391,9 

Serviceudgifter – udenfor ramme 73,0 73,8 76,5 78,2 

Overførselsudgifter 225,6 223,4 222,3 221,8 

2. Anlæg 75,6 -16,0 40,7 10,8 

ØU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 16,7 17,4 4,7 7,2 

FU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 47,8 10,9 4,8 1,4 

SU – Skattefinansierede anlæg – andre anlæg 11,0 20,1 28,2 2,1 

ØU – Skattefinansierede anlæg - udstykninger 0,2 -64,4 3,0 0,0 

3. Finansiering (ØU) -1.450,7 -1.358,4 -1.463,9 -1.488,3 

Finansiering, skatter -1.318,0 -1.328,0 -1.436,2 -1.518,2 

Finansiering, tilskud og udligning -64,1 -63,9 -14,2 1,9 

Finansiering, renter 0,5 1,5 1,5 1,5 

Finansiering, afdrag på lån 19,4 19,7 20,0 20,2 

Finansiering, øvrige finansforskydninger -46,1 0,7 -0,6 0,4 

Finansiering, lånoptagelse 1,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiering, likvide aktiver -41,4 11,5 34,2 -5,9 
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5. Befolkningsprognose – på etårsintervaller 

 
Tabel 10 Tal pr. 1 januar – befolkningsprognose på etårsintervaller 

ALDER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

I alt 23.065 23.591 23.812 24.341 24.785 24.898 24.831 24.762 24.805 

0 268 270 268 271 272 267 260 253 249 

1 278 289 281 288 288 282 274 268 266 

2 268 301 304 305 308 302 291 284 283 

3 289 290 316 327 324 321 309 300 298 

4 284 309 302 337 345 335 325 315 310 

5 261 305 322 322 355 356 340 332 325 

6 285 275 314 336 334 364 361 347 341 

7 272 296 283 326 346 342 368 366 354 

8 309 283 303 293 335 352 344 371 371 

9 336 319 289 313 301 340 353 345 374 

10 322 345 324 298 320 305 340 354 349 

11 318 333 351 335 307 326 307 343 360 

12 301 327 337 360 342 312 328 309 347 

13 372 314 335 349 370 350 317 333 317 

14 326 379 317 343 356 374 351 318 336 

15 317 334 383 326 349 360 375 353 321 

16 339 323 336 389 331 350 359 374 354 

17 286 345 326 343 394 334 350 358 375 

18 318 280 333 318 335 379 322 339 347 

19 297 295 259 308 296 306 345 295 310 

20 262 255 250 222 261 249 256 287 246 

21 197 201 193 191 169 193 186 189 211 

22 195 160 150 149 146 126 142 137 138 

23 164 173 143 131 132 124 109 119 117 

24 173 157 162 142 127 123 113 99 108 

25 182 186 164 174 153 133 126 116 105 
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ALDER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

26 155 196 195 178 188 162 139 132 125 

27 162 169 203 208 191 196 168 146 142 

28 189 178 180 220 222 201 205 177 159 

29 209 204 188 197 235 232 211 215 190 

30 207 228 217 208 215 248 245 224 231 

31 204 228 243 238 227 229 261 258 241 

32 254 225 242 263 257 240 240 273 272 

33 262 270 235 259 278 266 248 249 284 

34 243 278 281 252 274 288 274 256 260 

35 270 261 290 300 269 286 298 285 270 

36 267 287 273 308 315 280 294 308 297 

37 235 281 297 288 321 323 284 300 316 

38 291 250 291 312 302 329 328 290 308 

39 309 306 260 307 327 312 336 336 301 

40 305 321 314 272 318 334 318 343 344 

41 340 316 328 325 282 325 338 323 349 

42 339 347 320 335 331 285 325 339 325 

43 377 348 353 329 343 336 287 329 343 

44 351 385 353 361 337 347 338 290 333 

45 345 357 389 361 368 340 348 339 293 

46 361 354 363 398 369 373 342 350 343 

47 387 367 357 369 404 371 373 342 351 

48 382 390 367 362 372 404 369 370 341 

49 322 384 389 370 364 371 398 364 367 

50 357 322 381 389 370 361 365 392 360 

51 385 360 322 384 392 369 358 362 390 

52 435 389 360 326 386 391 366 355 361 

53 376 435 387 361 327 383 385 360 351 

54 347 378 433 389 362 325 378 379 358 
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ALDER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

55 313 351 378 436 392 362 323 375 378 

56 283 314 349 379 435 389 357 318 370 

57 310 288 316 353 382 435 386 355 318 

58 277 311 288 319 355 381 430 381 352 

59 274 279 309 290 319 352 374 422 375 

60 238 273 275 306 288 313 344 365 413 

61 265 238 270 274 303 283 307 336 358 

62 223 263 235 268 272 297 277 300 329 

63 248 222 261 235 267 268 290 271 294 

64 220 248 221 262 236 264 264 285 267 

65 250 220 246 220 262 233 260 259 279 

66 243 249 219 246 220 259 230 255 255 

67 219 242 247 220 246 218 256 227 252 

68 291 220 241 248 221 244 215 253 224 

69 239 291 219 242 249 220 240 212 250 

70 304 239 289 220 242 246 217 237 210 

71 296 302 236 286 219 238 242 213 233 

72 319 292 297 234 282 216 233 236 209 

73 284 314 287 293 232 277 212 227 231 

74 270 281 308 282 289 227 270 207 223 

75 249 266 276 303 278 283 221 263 203 

76 214 245 260 272 297 271 275 215 255 

77 186 211 239 255 267 288 262 266 208 

78 162 185 207 236 251 260 280 254 260 

79 147 161 181 204 232 244 253 271 247 

80 165 142 154 174 197 223 235 243 261 

81 100 157 135 147 166 188 213 223 232 

82 101 94 148 128 138 156 176 200 210 

83 80 94 88 139 121 130 146 164 186 
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ALDER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

84 69 74 87 82 128 112 120 135 151 

85 63 63 68 79 75 116 104 110 123 

86 47 58 58 63 72 68 107 96 102 

87 58 43 53 53 57 66 62 97 88 

88 32 52 38 47 47 51 59 56 87 

89 23 29 46 35 42 42 46 53 50 

90 27 21 26 42 31 38 38 42 48 

91 23 26 19 24 39 28 35 35 38 

92 15 20 23 16 21 35 25 32 32 

93 17 13 17 20 14 19 31 21 28 

94 12 14 11 15 17 11 15 26 17 

95 24 27 30 29 32 34 33 33 40 
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