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Kære læser 

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre har indgået budget-

aftale 2021 og vedtaget budgettet for 2021-2024 på byrådets møde den 5. oktober 2020. Partierne Liberal Alliance, 

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stemte ikke for budgetaftalen. 

 

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets syv pejlemærker og visionen om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted 

at leve og bo, og den hviler samtidig bl.a. på fundamentet af, at der skal være orden og balance i økonomien. Desuden 

er budgetaftalen indgået i lyset af, at corona-pandemien har sat en helt ny dagsorden for hverdagslivet – også i Solrød 

Kommune. 

 

Budget 2021-2024 har fokus på at føre den samme gode service, som vores borgere er vant til i dag videre samtidig 

med, at der er plads til nødvendige investeringer og udvikling af Solrød Kommune. Det sikrer tryghed, sundhed og 

værdighed til alle borgere i Solrød Kommune. 

 

Der er en skattestigning over de kommende fire år, der skal dække merudgiften i forbindelse med udligningsreformen, 

som slog fast, at Solrød Kommune skal betale endnu flere penge til andre kommuner i udligning. Skatten stiger derfor 

med 0,11 procent i 2021. Grundskylden er uændret, og der er fortsat ingen dækningsafgift for erhvervsejendomme. 

 

Selvom vi fører en ansvarlig politik, er byrådet ikke herre over udefrakommende faktorer, herunder som fx udlignings-

reformen. Det er en udgift, vi ikke kan påvirke. En lille skattestigning er derfor en forudsætning for, at vi kan bibeholde 

den gode service over for borgerne. Med et stigende antal borgere og dermed også stigende udgifter, kan det ikke 

lade sig gøre uden en skattestigning, hvis vi vil undgå besparelser. Men vi holder fast i at fortsætte med effektiviserin-

ger. 

 

Mål og Økonomi 2021-2024 er Solrød Byråds årlige budgetdokument. Her fremgår de politiske fastsatte mål og ser-

viceniveauer, fordelt på 11 politikområder. Under hvert politikområde fremgår de økonomiske rammer, der er afsat til 

området samt de ændringer, der er indarbejdet i budgettet under overskriften ”Nye budgetinitiativer i 2021-2024”.  

 

Jeg ønsker dig god læselyst!  

 

Niels Hörup 

Borgmester 

Borgmesterens forord 
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Solrød Kommune – det bedste sted at 

leve og bo 

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste 

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

kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil 

med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, 

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

foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjæl-

per borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. 

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for 

vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bed-

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

unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan 

bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter 

vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige 

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

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre er et andet 

vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet ta-

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

om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser 

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

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

hed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte bor-

ger. 

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible 

rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og 

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

fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud 

med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger 

til den enkelte borgers behov og ressourcer. 

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

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

med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger 

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

borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, 

og når det handler om kommunens overordnede udvik-

ling. 

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød 

Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste 

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

med en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og 

miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mu-

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

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstæn-

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

bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og 

udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så 

effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan 

fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad 

gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo. 

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
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Solrød Byråd vedtog den 5. oktober 2020 kommunens budget for 2021-2024. 

  

Budgetaftale 2021 
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdrup-Listen, og Venstre (i det følgende 

aftaleparterne) har den 20. september 2020 indgået aftale om Solrød Kommunes budget for 2021-2024.  

 

Corona-pandemien har sat en helt ny dagsorden for hverdagslivet – også i Solrød. Det påvirker alle, og de kommu-

nale aktiviteter tilpasses de statslige myndigheders retningslinjer og anbefalinger. I det lys er denne politiske aftale 

indgået. 

 

Budgetaftalen skal sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød kom-

mune, og den tager udgangspunkt i de økonomiske rammer og balancer, der er i budgetforslaget til Byrådets 1. be-

handling den 7. september 2020, der står på skuldrene af Budgetaftale 2020.  

 

Personskatten øges med 0,11%-point til finansiering af merudgifterne i 2021 til udligningsreformen, mens grundskyl-

den er uændret. Der er fortsat ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme. 

 

Serviceniveauet fra 2020 er på alle områder videreført med befolkningstilvæksten, og der er en realvækst i udgifterne 

inden for servicerammen på 19,5 mio. kr. svarende til 1,9 % samt et nødvendigt investerings- og anlægsniveau, der 

er muliggjort af grundsalgsindtægter fra Trylleskov Strand, Havdrup Vest, Green Hills og Solrød Erhvervskile. 

 

Overordnet bygger budgetaftalen på: 

  

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

 De 7 pejlemærker 

 Værdier for politisk samarbejde 

 Orden og balance i økonomien i alle budgetårene 

 Bidrage til overholde af de aftalte rammer i økonomiaftaler mellem KL og Regeringen 

 Tilskud fra Finansloven udmøntes i budget 2021-24. 

 Udligningsreformen indfases over 4 år 

 

Denne aftale kan ændres, hvis der blandt aftaleparterne kan opnås enighed.  

 

Aftaleparterne lægger vægt på de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetop-

følgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftale-

parterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til 

finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det en-

kelte udvalgs område. 

 

Budgetaftalen respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til at sikre overholdelse af de aftalte rammer i 

økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Borgmesteren har derfor mulighed for at medvirke til, at kommunerne 

overholder de indgåede aftaler om kommunernes økonomi 2021 og kan frem til Byrådets 2. behandling komme med 

indstilling om ændringer af budgettet.  

Samlet økonomi 



8 MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

SAMLET ØKONOMI 

 

Der er enighed mellem Aftaleparterne om ikke at indsende ændrings- og underændringsforslag til 2. behandling af 

budget 2021-2024, og at denne Budgetaftale udgør et samlet ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet.  

 

1. Udgangspunkt for indgåelse af aftale om budget 
Vi skal sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, erhvervsliv, foreninger og Solrød kommune. På den baggrund 

indgås budgetaftale.  

 

Overordnet bygger budgetaftalen på: 

 

 Visionen for Solrød Kommune: Det bedste sted at leve og bo med de syv pejlemærker. 

 

 
 

 

 Byrådets værdigrundlag for samarbejde, hvori der er aftalt værdier for politisk ledelse og samar-

bejde i Byrådet og Samspil med borgerne. 

 Orden og balance i økonomien i alle budgetår. 

 Uændret serviceniveau. 

 Kommuneskat +0,11 %-point, grundskyld og ingen dækningsafgift. 

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

 Puljemidler som Solrød Kommune modtager fra Finansloven på velfærdsområderne udmøntes i 

budget 2021-2024. 

 

Rammer for budgetaftale 

Denne budgetaftale sikrer forudsigelighed i budgetterne og frigiver tid til langsigtede analyser og planlægning. I lø-

bet af budgetperioden vil aftaleparterne følge udviklingen i økonomien nøje og tage stilling til udfordringerne fra 

2021. Der vil i den forbindelse også kunne justeres i budgettet som følge af nye initiativer, forslag og behov inden for 

de forskellige politikområder.  

 

Aftaleparterne er enige om, at midler på Finansloven som Solrød Kommune modtager til fx velfærdsområdet vil blive 

udmøntet i budget 2021-2024 og supplerer således budgettet. Aftaleparterne aftaler den konkrete udmøntning. 
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Den langsigtede økonomiske balance er et vigtigt mål for aftaleparterne. Der skal være orden og balance i økono-

mien i alle budgetårene. De befolkningsmæssige ændringer medfører imidlertid, at driftsbalancen er under pres i 

overslagsårene.  

 

Desværre er Solrød Kommune yderligere ramt af den udligningsreform et flertal af Folketinget har vedtaget. Årligt 

stiger kommunen udgift til udligning med godt 21 mio. kr. Alt i alt kræver den markante stigning i udgifter og faldet 

i indtægter en skarp økonomisk prioritering. Med denne aftale sikrer aftaleparterne finansieringen af udligningsreg-

ningen ved at hæve kommuneskatten over de kommende 4 år i takt med at overgangstilskuddet fra staten reduce-

res. Kommuneskatten hæves i 2021 med 0,11 pct. fra 24,6 pct. til 24,71 pct. og yderligere 0,11 pct. i 2022 og 2023 

samt 0,10 pct. i 2024, hvor kommuneskatten hæves til 25,03 pct. 

 

Grundskyldspromillen fastholdes i 2021 og frem, og der er fortsat ingen dækningsafgift. Den disponible kassebe-

holdning anvendes til finansiering af anlægsprojekterne, og aftaleparterne er opmærksomme på den disponible kas-

sebeholdning fortsat skal være tilstrækkelig ved udgangen af 2024. 

 

Udvikling i driftsudgifter 

Solrød er en kommune i vækst og udvikling, som i de senere år har oplevet en stor vækst i befolkningstallet – blandt 

de højeste i Danmark. Derfor er det glædeligt, at budgettet på alle områder viderefører serviceudgifter på nuvæ-

rende niveau inkl. demografisk udvikling, og der ikke sker nedskæringer. 

 

Budgettet er ikke statisk fra det ene budgetår til det næste. Der er således en stigning i serviceudgifterne inden for 

servicerammen fra 2020 til 2021 på 19,5 mio. kr., hvilket svarer til et løft på 1,9%. Den største stigning er som i de 

øvrige kommuner på specialundervisning og tilbud til sårbare børn og unge, hvor budgettet er hævet med 7,8 mio. 

kr. 

 

Solrød Kommune er med budgetforslaget 15,7 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme på 1.050 mio. kr., 

som er fastlagt ud fra Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Dette skyldes en højere befolkningstilvækst i Sol-

rød Kommune end i landets øvrige kommuner. Det skal endvidere ses i sammenhæng med anlægsrammen, hvor 

Solrød Kommune er 23,7 mio. kr. under den befolkningsmæssige andel af de 98 kommuners samlede anlægsramme 

på 21,6 mia. kr.  

 

Udvikling i anlægsudgifter 

I Solrød har vi historisk haft anlægsudgifter på et højt niveau, og som vi kun har kunnet afholde, fordi jordsalgsind-

tægter har finansieret dette, fx har Trylleskov Strand bidraget med i omegn af netto 160-170 mio. kr., Havdrup Vest 

med 19 mio. kr., Green Hills med 100 mio. kr. og Solrød Erhvervskile med 21 mio. kr. Anlægsudgifterne i budgettet 

falder over årene og ender på 31 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. i 2024 ekskl. anlægsudgifter til plejeboliger. Anlægs-

planens gennemførelse forudsætter, at jordsalgsindtægter fra Green Hills bliver disponible, dvs. lokalplanen er ende-

lig.  

 

Uændret skat 

Skatten skal holdes i ro for kommunerne under ét. Hvis ikke det er tilfældet, så vil det øgede provenu fra skattestig-

ningen blive modregnet i alle kommuners bloktilskud. Solrød bidrager til dette ved alene at hæve kommuneskatten 

inden for den tildelte ramme til skattestigning som følge af tab på udligningsreformen og med uændret grund-

skyldspromille, ligesom der er fortsat ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
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2. De økonomiske rammer for budget 2021-2024 
De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 

Økonomiaftalen for 2021 indebærer faste rammer for såvel service- og anlægsudgifterne, og en del af udbetalingen 

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

 

Budgetsikkerhedspulje 

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 10,6 mio. kr. svarende til 1% af serviceram-

men samt en vækstbudgetsikkerhedspulje på 1,1 mio. kr. til udgifter som følge af befolkningsvæksten på områder, 

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

uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. 

 

Puljer til demografisk udvikling 

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

sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2021-2024 er der afsat demografipuljer på velfærdsområderne for 10,1 

mio. kr. i 2021 stigende til 53,5 mio. kr. i 2024. 

 

Statsgaranteret skat, tilskud og udligning i 2021 

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større skatteindtægter. 

Der kan derfor opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgettering frem for bud-

gettering efter det statsgaranterede skattegrundlag. Corona-pandemien har i løbet af kort tid ført til et markant til-

bageslag i dansk og international økonomi. Der er en ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til vurderingen af den 

økonomiske situation fra 2020, idet der er usikkerhed om pandemiens videre forløb. Der er derfor i budgetforslaget 

til 1. behandlingen taget udgangspunkt i statsgaranteret kommuneskat, tilskud og udligning i 2021, idet gevinsten 

ved selvbudgettering af skat, udligning og tilskud kun giver en samlet gevinst på 5.9 mio. kr. Aftaleparterne er enige 

om, at der anvendes statsgaranteret kommuneskat, tilskud og udligning i budget 2021. 

 

2.1. Driftsbudgettet 
Solrød Kommune er fortsat en vækstkommune, både når det gælder antallet af borgere, som bliver flere og flere, og 

antallet af medarbejdere, som også er støt stigende på grund af befolkningstilvæksten. Det er primært på ældreom-

rådet, der er kommet flere borgere til, mens det på børneområdet er mere aftagende. Det er derfor også primært på 

disse områder, der er blevet flere ansatte, men også i andre dele af organisationen er der brug for flere hænder til at 

løfte opgaverne. Som tidligere anført er der stor opdrift på specialundervisning og tilbud til sårbare børn og unge og 

for at kunne håndtere dette er der behov for en ekstra familiesagsbehandler og PPR-psykolog i Børn og Unge Råd-

givningen. Da befolkningsudviklingen bliver mere afdæmpet fremover, er det aftaleparternes forventning, at udgifts-

væksten på det specialiserede børne- og ungeområde aftager.  

Børnefamilierne bidrager til at skabe en glad, levende og mangfoldig kommune. Solrød har gode dagtilbud og en 

stærk folkeskole. Fordelingen med 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere fastholdes.  

 

På tværs af landets kommuner opleves der store udfordringer med at fastholde og rekruttere personale til sundheds- 

og ældreområdet. Der blev i aftale om budget 2020 afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til særlige initiativer 

målrettet SOSU-personale og sygeplejersker i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Puljen er suppleret i 2020 og 

2021 med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. 

Med afsæt i de to puljer er det primære fokusområde Den kommunale Hjemmepleje, som har udfordringer i forhold 

til højt fravær. Der er i 2020 igangsat et intensivt arbejde målrettet trivsel, arbejdsmiljø og social kapital, der vil fort-

sætte i 2021 med ekstern bistand. Aftaleparterne vil løbende følge fremdriften i projekterne, og vil i forbindelse med 

budget 2022 vurdere om den kommunale pulje skal videreføres efter 2023 og puljens størrelse. 
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2.2. Nye initiativer 
Aftaleparterne tager følgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen, der finansieres af den afsatte 

vækstbudgetsikkerhedspulje. 

 

Foreningerne i Solrød Kommune er under pres som følge af Covid-19.  

Covid-19-situationen og de medfølgende restriktioner rammer de enkelte foreninger meget forskelligt, men mange 

foreninger har allerede oplevet store ændringer, og har bekymringer for fremtiden. Foreningerne har bl.a. ekstraud-

gifter til Corona foranstaltninger, tab af medlemmer og indtægter, og at deltagere og tilskuere ikke møder frem til 

foreningernes arrangementer. Alle situationer betyder et økonomisk tab for foreningerne. Forligsparterne vægter 

foreningsdanmark meget højt og er derfor enige om, at Solrød Kommune også i 2021 vil søge at afhjælpe noget af 

foreningernes tab ved at udvide kriterierne for anvendelse af de eksisterende puljer. 

 

Fleksible aflastningstilbud til pårørende med ægtefæller, der lider af demens 

Pårørende til personer med demens yder ofte en stor indsats i forhold til pleje og omsorg. De pårørende oplever på 

tætteste hold, hvordan personen med demens får en ændret personlighed, og de sociale aktiviteter bliver færre i takt 

med, at sygdommen udvikler sig. Det kan være psykisk belastende, og som pårørende er man i risiko for selv at ud-

vikle sygdom og opleve ensomhed.  

 

Aftaleparterne har derfor aftalt, at der ud over de eksisterende to tilbud - Daghjem for personer med Demens (Oa-

sen) og et årligt aflastningsophold på op til otte dage på Rehabiliteringsafsnittet på Plejecenteret Christians Have – 

etableres et fast tilbud om fleksibel aflastning til pårørende med ægtefæller, der lider af demens i eget hjem. De på-

rørende kan gøre brug af aflastningstilbuddet otte timer om måneden efter eget behov på hverdage og i weekender 

i tidsrummet kl. 8 til 23. Aflastningen aftales med Den Kommunale Hjemmepleje en uge forinden. Der indarbejdes 

124.000 kr. i 2021 stigende til 140.000 kr. i 2024. 

 

Børne- og Ungetopmøde 2021 

Familie- og Uddannelsesudvalget har arbejdet med mål og rammer for folkeskolen, dannelse og det gode børneliv. 

Aftaleparterne vil afprøve Børne- og Ungetopmødet i 2021 som et element i udviklingen af området. Topmødet ta-

ger sit afsæt i et aktuelt tema, som tager sit udgangspunkt i Solrød Kommunes virkelighed – og skal inspirere de en-

kelte områder til arbejdet i deres respektive bestyrelser og faggrupper. Derudover er det ønsket, at topmødet skal 

understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af hele børne- og ungeområdet, og det er hensigten at invi-

tere bredt, så alle kommunens interessenter kan få mulighed for at deltage. Der skal være mulighed for at hente fæl-

les inspiration, plads til blandt andet workshops og videndeling. Der kan således både formidles gode eksempler 

både fra Solrød Kommune samt fra andre kommuner og aktører. Topmødet vil have en udgift til oplægsholdere og 

forplejning på op til 150.000 kr., der afsættes i 2021. 

 

2.3. Anlægsbudgettet 
Byrådet i Solrød Kommune har en ambitiøs vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. 

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

Solrød Kommune. Det betyder bl.a., at der skal være fleksible rammer for både fællesskabet og for den enkelte, og at 

rammerne også kan rumme befolkningstilvæksten fx på dagtilbuds- og skoleområdet. Anlægsbudgettet indeholder 

nødvendige fremtidssikrende anlægsprojekter som følge af befolkningsvæksten. Alle anlægsprojekter er beskrevet i 

Mål og Økonomi, og der er i det følgende medtaget projekter med særlig opmærksomhed. 
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Strandens Hus 

Etablering af Strandens Hus, hvorved rammerne for rekreativ anvendelse af strandområdet forbedres, herunder nye 

klubfaciliteter til fritidsbrugere til kajak, sejlsport, vinterbadning samt faciliteter for andre motionsfolk m.fl. gennem-

føres, når der er truffet afgørelse i forhold til klagen over lokalplanen. Der er i budgetforslaget afsat 2 mio. kr. i 2021 

og 12,2 mio. kr. i 2022. Når klagen er afgjort, vil aftaleparterne se på behovet for fremrykning af midler fra 2022 til 

2021. 

 

Udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter 

Der er afsat 27 mio. kr. til udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter fordelt med 4,1 mio. kr. i 2021 og 22,9 

mio. kr. i 2022. Det fremgår af budgetaftalen for 2019 at byggeriet først sættes i gang, når der er indgået salgsaftale 

på udstykning af Cordoza, hvilket fortsat er gældende. Byggeriet igangsættes, når salgsprovenuet fra salg af Green 

Hills er disponibel. 

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

Aftaleparterne er enige om en placering på bane 7. Da området er udlagt med særlig drikkevandsinteresser, og der 

er igangsat en VVM-screening, hvor evt. nye miljøkrav vil blive vurderet. I budgetforslaget er afsat 0,3 mio. kr. i 2021 

til projektering og 8,6 mio. kr. i 2022 til etablering. Aftaleparterne ønsker at fremskynde etableringen og fremrykker 

derfor 8,6 mio. kr. fra 2022 til 2021. Der afsættes 0,32 mio. kr. til afledte driftsudgifter i 2022. Det forudsættes fortsat, 

at Havdrup Fodboldklub bidrager med min. 0,5 mio. kr. til finansiering af projektet og inden etableringen igangsæt-

tes. 

 

Foreningernes hus i Havdrup 

På budgettemadagen i juni måned 2020 blev fremlagt forskellige forslag til etablering af medborgerhus i Havdrup. 

Aftaleparterne er enige om, at en fremtidig etablering i Fakta-bygningen er ideel, men denne bygning er udlejet frem 

til 2024. Pepes Bar i Havdrup Idrætscenter er også en mulighed, men adgangsforholdene er ikke ideelle specielt ikke 

for handicappede. Aftaleparterne afsætter derfor 650.000 kr. til etablering af elevator på Havdrup Idrætscenter til 

Pepes Bar.  

 

Udskiftning af skraldespande med sortering i Centre 

I forbindelse med indførelse af ny affaldsordning hos de private husstande, er det en naturlig forlængelse også at 

affaldssortere i Solrød-, Jersie- og Havdrup Centre, og der er i 1. behandlingsforslaget afsat en 4-årig pulje på 0,5 

mio. kr. Aftaleparterne ønsker at fremskynde etableringen, så denne sker over de næste to år med en pulje på 0,5 

mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. 

 

2.4. Særlige politiske fokusområder i 2021 
Som forberedelse til budgetlægningen 2022-2025 har aftaleparterne bestilt følgende analyser og afrapporteringer 

senest på budgettemadagen den 21. juni 2021:  

 

Analyse af konsekvenser ved at ændre overgang til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 

år 

Der skal udarbejdes en analyse af konsekvenserne ved at ændre overgangen til børnehave til 3 år. Analysen skal tage 

sit udgangspunkt i erfaringerne fra den nuværende ordning, hvor der er afsat 500.000 kr. til at understøtte en mere 

fleksibel overflytning for de børn, som på baggrund af en fagprofessionel vurdering har behov for en udsættelse af 

børnehavestart til de er fyldt 3 år.  

 

Analysen skal vurdere de kapacitetsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at den ændrede overgang håndte-

res inden for de eksisterende fysiske rammer. Endelig skal analysen redegøre for, hvilke konsekvenser overgangen 

ved 2 år og 10 måneder har for barnets udvikling i det samlede institutionsforløb. Der skal endvidere gennemføres 
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en analyse af konsekvenser ved 2 ugers sommerferielukning, der vil kunne medvirke til finansiering af merudgiften 

ved at ændre overgangen til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år. 

 

På baggrund af analysen er det aftaleparternes intention at gennemføre ændringen af overgangen til børnehave fra 

2 år og 10 måneder til 3 år i løbet af 2022 og 2023. 

 

Boligudbygning 

På budgetkonferencen den 28. august 2020 fik Byrådet fremlagt potentialer for, hvilke områder i Solrød Kommune, 

der kan udvikles til boligbebyggelse. Der er behov for yderligere undersøgelser i forbindelse med udviklingen af de 

enkelte områder, hvilket bl.a. kan omfatte vurdering af pladsbehov for hhv. institutioner, skoler og plejecenter. Un-

dersøgelserne sker i forhold til områder, som med få undtagelser umiddelbart kan byudvikles i Havdrup, Solrød og 

Jersie. Resultatet af disse undersøgelser drøftes i Byrådet inden udgangen af 2021. 

 

Aftaleparterne er enige om, at i takt med antallet af boliger øges i Solrød Kommune, er aftaleparterne positive over-

for at fastholde balancen mellem ejer- og lejeboliger på 80/20, herunder almene boliger. 

 

Tryghed for alle – styrket samarbejde mellem Lokalråd, Grundejerforening, SSP m.fl. 

Der har været gode erfaringer i samarbejdet mellem Lokalråd, Grundejerforeninger og SSP, og dette samarbejde vil 

aftaleparterne gerne styrke i 2021, hvor fx nabohjælp er et særligt emne. 

 

Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for handicapvenlig tilgængelighed til stranden i forbindelse med 

etablering af Strandens Hus, herunder mulighederne for forlængelse af badebro ved Østre Strandvej. Handicaprådet 

inddrages i arbejdet med afdækningen.  

 

Styrket Ungemiljø ved Solrød Gl. skole 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en skaterbane fx ved Solrød Gl. Skole. 

 

Behov for flere plejeboliger 

Borgere med plejeboligbehov skønnes at stige fra ca. 140 borgere i 2020 stigende til ca. 215 borgere i 2030 og ca. 

250 borgere i 2040. Stigning i behovet for plejeboliger vil indebære udfordringer i forhold til kapaciteten på Christi-

ans Have. Manglen på plejeboliger skønnes at udgøre i størrelsesordenen 40 boliger i 2025, 75 boliger i 2030 og 105 

boliger i 2040. Der lægges op til en udvidelse med 90 plejeboliger opdelt i 2 faser, heraf 45 boliger inden for de næ-

ste 5 år. Det er i budgettet forudsat udbygning med 45 boliger i 2023/24. Det analyseres nærmere, hvor de næste 

etaper skal etableres, ligesom de forskellige etableringsformer afdækkes, herunder friplejehjem. 

 

Videre analyse af perspektiverne i Borgernes Hus og udvikling af Solrød Bymidte  

Helhedsplaner for centrene i Solrød og Havdrup blev vedtaget af et enigt Byråd den 24. august 2015. Helhedsplanen 

for Havdrup Bymidte er gennemført. I helhedsplan for Solrød Center blev der peget på, at et afgørende element er et 

”Fyrtårn” på Busholdepladsen. I sidste års aftale om budget 2020 blev det aftalt at gennemføre en forundersøgelse af 

fyrtårnsprojektet på stationspladsen, der leder hen til Borgernes Hus. Aftaleparterne ønsker at fortsætte undersøgel-

serne, der skal lede hen til et beslutningsgrundlag for Byrådet i 2022. 

 

Byrådet har en vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. For at nå denne vision finder 

aftalepartnerne det afgørende at udvikle kommunens bymiljøer og de fysiske faciliteter for derigennem at skabe mo-

derne rammer for det gode liv for borgerne i Solrød Kommune. Solrød Bymidte (Solrød Center) er et centralt omdrej-

ningspunkt for sammenhængskraft og identitet i Solrød Kommune. Aftaleparterne har derfor fokus på udvikling af 

de fysiske rammer i Solrød Bymidte.  
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Et vigtigt element i udviklingen af Solrød Bymidte vil være opførelsen af et Borgernes Hus som samlingssted for bor-

gerne, som desuden indeholder rådhusets funktioner. Borgernes Hus skal i samspil med Solrød Bibliotek og Kultur-

hus skabe en mangfoldighed af nye aktivitetsmuligheder, øge bymidtens synlighed og bidrage til, at handels-, by- 

og kulturliv understøtter hinanden. Borgerne i Solrød Kommune – unge som ældre - skal være stolte af Solrød By-

midte: De skal have lyst til at gå tur i bymidten og til at vise den frem, når de har gæster.  

 

Borgernes Hus skal skabe nye og attraktive rammer for foreningerne og det frivillige arbejde. Der er behov for dette, 

bl.a. fordi der i dag er et stort pres på lokalerne i Aktivitets- og Frivilligcenteret som følge af flere ældre medborgere 

samtidig med, at der er behov for at udvide daghjemmet. 

 

Aftaleparterne lægger til grund, at etablering af Borgernes Hus ikke må påvirke kommunens serviceniveau negativt. 

Forundersøgelsen om Borgernes Hus, som blev præsenteret for Byrådet på budgettemadag den 22. juni 2020, peger 

på, at der er en positiv business case for projektet. Dette hænger sammen med, at det nuværende rådhus og øvrige 

administrationslokaler er utidssvarende, både i forhold til funktionalitet, vedligeholdelsestilstand samt nutidige stan-

darder inden for energieffektivitet og klimavenlighed. 

 

I første omgang skal der i 2021 gennemføres en analyse af perspektiverne i Borgernes Hus med udgangspunkt i sce-

narie 1 fra forundersøgelsen, der giver borgerne én samlet fysisk indgang til Solrød Kommune som supplement til en 

forventet stigning i digitale henvendelser samt etablering af private boliger på Stationspladsen og frasalg af eksiste-

rende rådhus til boliger. Den endelige beslutning om projektets realisering sker i Byrådet i 2022. Der er i budgetfor-

slaget afsat 1,5 mio. kr. i 2021 til den videre proces og analyse, herunder til ekstern konsulentbistand i forbindelse 

med inddragelse af borgere, kommunikation og generel understøttelse af processen med henblik på at skabe det 

bedst mulige grundlag for Byrådets beslutning i 2022.  

 

Aftaleparterne er enige om, at en analyse af pladsbehovet nu og i fremtiden igangsættes i 2020. 

 

Analysen udarbejdes med en ambitiøs og bred inddragelse af borgere og erhvervsliv i Solrød Kommune, der på den 

måde får mulighed for at komme med ønsker og idéer til Borgernes Hus, ligesom også medarbejdere og ledere bli-

ver inddraget i forhold til at skabe en effektiv og attraktiv arbejdsplads. Der vil løbende være en involvering af Byrå-

det, så projektet får en stærk forankring i Byrådet.  

 

Analysen skal desuden omhandle anvendelse og salg af det nuværende rådhus til fx senioregnede boliger og boliger 

i forskellige størrelser (jf. Boligpolitikken 2019). Analysen skal også pege på evt. andre kommunale bygninger, som 

ved etableringen af Borgernes Hus bliver overflødige og derfor kan sælges til gavn for kommunens samlede øko-

nomi. Ligeledes vil etableringen af boliger understøtte den samlede udvikling af Solrød Bymidte. 

 

Der er ikke afsat anlægsmidler til projektets gennemførelse i 2021-2024. Der er alene under disponibel kassebehold-

ning reserveret 25 mio. kr. i 2024 og 2025 til en evt. gennemførelse af projektet enten i form af Borgernes Hus eller 

renovering og tilbygning til eksisterende rådhus og øvrige administrationslokaler.  

 

Vi har ambitiøse klimamålsætninger om min. 70% CO2-reduktion i 2030 

På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bin-

dende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere ud-

ledning af drivhusgasser for at reducere stigningen i den globale opvarmning til under 2 grader.  

 

Et enigt Folketing har i år fastsat en mål om, at Danmark i 2030 skal reducere CO2 udledningen med 70%. 

De hastigt accelererende klimaforandringer nødvendiggør, at vi i Solrød Kommune sætter et ambitiøst 

klimamålsætning om minimum 70% CO2-reduktion i 2030. Vi ligger i en stærk position for at kunne levere på en at 

de vigtigste dagsordener i vores tid.  
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Et af Solrød Kommunes syv pejlemærker mod ”det bedste sted at leve og bo” er pejlemærket ”Bæredygtig udvik-

ling”. 

 

Med etableringen af Solrød Biogas, udbygningen af kommunes fjernvarmeforsyning med klimavenlige energiformer, 

indførelse af kildesorteret affaldsindsamling fra i år og mange andre konkrete tiltag gennemført i samarbejde med 

landsbylaug, grundejerforeninger, klimaagenter, kommunens grønne råd og mange andre lokale ildsjæle er Solrød 

Kommune nået langt. Så langt, at vi allerede nu er tæt på at opfylde målet i Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 

om en reduktion i CO2 udledningen på 55% i 2023.  

 

Der er i 2020 gennemført et servicetjek af Solrød Kommunes Klimaplan 2010 – 2025, og Byrådet blev på budgette-

madagen den 22. juni præsenteret for et foreløbigt udkast til Solrød Kommunes nye Klimaplan 2020-2030.  

 

Aftaleparterne noterer sig, at en ny klimaplan vedtages inden årets udgang samtidig med tilslutning til DK2020, hvor 

kommunerne hver især skal udvikle en ambitiøs klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen 

som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 
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Tabel 1 Balance i budgetforslag 2021-2024 

  

BALANCE I BUDGETFORSLAG – NETTO, MIO. KR. 2021 2022 2023 2024 

Indtægter -1.424,2 -1.460,9 -1.528,4 -1.577,9 

Skatter -1.322,5 -1.370,1 -1.395,3 -1.448,4 

Skatter - efterregulering 74,1 37,7 0,0 0,0 

Udligning 291,5 290,5 281,8 286,8 

Tilskud -407,3 -396,2 -414,9 -416,3 

Tilskud og udligning - efterregulering -60,0 -22,9 0,0 0,0 

Udgifter 1.393,5 1.427,3 1.479,8 1.522,0 

Serviceudgifter (servicerammen) 1.065,6 1.076,5 1.098,6 1.109,1 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 65,6 66,6 69,9 70,9 

Overførselsudgifter 261,4 255,7 253,9 253,3 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 27,7 56,7 87,6 

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

Driftsbalance (- = overskud) -30,7 -33,6 -48,5 -55,9 

Afdrag på lån 19,8 20,0 20,3 20,6 

Finansielt råderum til anlæg m.m. 

(- = positivt råderum) 
-10,9 -13,6 -28,2 -35,3 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 63,2 52,8 55,2 100,4 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -7,1 -3,7 -6,0 -11,5 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,7 1,6 4,3 

Brugerfinansieret område 1,6 -1,0 -1,0 -1,0 

Pulje til pris- og lønregulering  0,0 -0,2 -0,4 -0,6 

Finansforskydninger -0,1 -1,9 -27,3 21,7 

Lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 -79,6 

Nettotræk på kassebeholdning  

(- = forøgelse af kassebeholdning) 
46,7 33,1 -6,3 -1,6 
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Udvikling i kassebeholdning 
 
Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning 

Driftsbudget 
 
Tabel 3 Udvikling i driftsbudget 

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR. 2021 2022 2023 2024 

Samlet kassebeholdning – primo 222,7 176,0 142,9 149,1 

Samlet kassebeholdning – ultimo 176,0 142,9 149,1 150,8 

Hensættelse, arbejdsskade – primo 5,2 5,2 5,1 4,8 

Hensættelse, arbejdsskade – ultimo 5,2 5,1 4,8 5,0 

Reservation, Borgernes Hus – primo 0,0 0,0 0,0 25,0 

Reservation, Borgernes Hus  – ultimo 0,0 0,0 25,0 50,0 

Disponibel kassebeholdning – primo 217,5 170,8 137,8 119,3 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 170,8 137,8 119,3 95,8 

Måltal, kassebeholdning – ultimo 71,5 73,4 75,2 75,7 

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

DRIFTSBUDGET, 2021 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2021 2022 2023 2024 

Serviceudgifter N 1.131,1 1.143,1 1.168,4 1.180,0 

Serviceramme N 1.065,6 1.076,5 1.098,6 1.109,1 

Økonomi- teknik- og miljøudvalget N 240,2 236,4 241,4 239,9 

2. Teknik og miljø / udgifter U 66,0 64,9 66,1 65,2 

 / indtægter I -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 

3. Kommunale ejendomme / udgifter U 61,8 62,1 63,1 63,2 

 / indtægter I -1,3 -1,1 -1,0 -1,0 

4. Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 118,3 115,1 117,7 117,1 

 / indtægter I -2,8 -2,8 -2,8 -2,7 

Familie- og uddannelsesudvalget N 441,0 443,6 450,1 454,1 

5. Udvikling og læring for børn og unge  

/ udgifter 
U 435,2 437,4 443,8 447,8 

 / indtægter I -87,1 -87,1 -87,1 -87,1 
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DRIFTSBUDGET, 2021 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2021 2022 2023 2024 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 94,5 95,1 95,1 95,1 

 / indtægter I -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 384,4 396,5 407,1 415,1 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 36,1 35,7 35,7 35,7 

 / indtægter I -1,2 -0,7 -0,3 -0,3 

8. Det specialiserede voksenområde  

/ udgifter 
U 98,4 98,4 98,4 98,4 

 / indtægter I -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 258,4 267,9 277,9 285,9 

 / indtægter I -30,5 -28,3 -28,3 -28,3 

10. Kultur og fritid / udgifter U 27,9 28,1 28,2 28,2 

 / indtægter I -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 

Undtaget Servicerammen N 65,6 66,6 69,9 70,9 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,5 0,2 1,2 1,2 

4.  Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 1,5 0,2 1,2 1,2 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

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

 / indtægter I -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 

Social- sundheds- og fritidsudvalget N 68,0 70,3 72,5 73,6 

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

 / indtægter I -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 92,0 94,3 96,5 97,6 

 / indtægter I -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 

Overførsler N 261,4 255,7 253,9 253,3 

Familie- og uddannelsesudvalget N 5,5 5,5 5,5 5,5 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 10,8 10,8 10,8 10,8 

 / indtægter I -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 
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Anlægsbudget 
 
Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg. 

 

Der er i Økonomiaftalen for 2021, som er indgået mellem Kl og regeringen, aftalt at kommunerne maksimalt må bud-

gettere med 21,6 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Anlægsrammen er ikke fordelt på kommuner. Hvis der 

tages udgangspunkt i Solrød Kommunes andel af det samlede indbyggerantal i hele landet, svarer det til 86,9 mio. kr. 

Hvor der i budget 2021 er afsat 63,2 mio. kr.  

DRIFTSBUDGET, 2021 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2021 2022 2023 2024 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 255,9 250,2 248,4 247,8 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 322,1 316,4 314,7 314,1 

 / indtægter I -66,2 -66,2 -66,2 -66,2 

Brugerfinansierede områder N 1,6 -1,0 -1,0 -1,0 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,6 -1,0 -1,0 -1,0 

2. Teknik og miljø / udgifter U 29,9 29,7 29,7 29,7 

 / indtægter I -28,3 -30,7 -30,7 -30,7 

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB,  

2021 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR 
U/I 2021 2022 2023 2024 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget / udgifter U 24,8 10,5 11,3 12,2 

 / indtægter I -3,6 -3,7 0,0 -11,5 

Familie- og uddannelsesudvalget / udgifter U 14,9 4,2 10,8 1,3 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget / udgifter U 18,4 37,7 32,7 86,9 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andre anlæg i alt / udgifter U 58,0 52,4 54,8 100,4 

 / indtægter I -3,6 -3,7 0,0 -11,5 

Udstykninger / udgifter U 5,2 0,4 0,4 0,0 

 / indtægter I -3,5 0,0 -6,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt / udgifter U 63,2 52,8 55,2 100,4 

 / indtægter I -7,1 -3,7 -6,0 -11,5 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 56,1 49,1 49,2 88,9 
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Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

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

2018.  

 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske ram-

mer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan 

føres ud i livet. 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til kommunaldirektør og økonomichef til 

i forening at træffe beslutninger inden for principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå 

porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instru-

menter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingafta-

ler, der rækker ud over budgetåret. 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2020 samt boligudbygningsplanen for årene 2020-2035, udarbejdes 

en befolkningsprognose for perioden 2020-2035. 

 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende 

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

tempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. 

 

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

mønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering 

af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt 

beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemøn-

stre i den 4 årige periode 2016-2019. 

 

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

skyldes primært, at der er forventning om flere nye boliger i forhold til sidste år. Samtidig er der foretaget ændringer 

imellem årene. 

 

Boligudbygningsplan 
Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en stor udbygning i perioden 2020-23, hvorefter der forventes 

markant færre nye boliger. Den primære grund er at områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det tidspunkt 

er fuldt udbygget. 

 

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

sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan 2020, vil det betyde at befolkningstilvæksten 

bliver lavere end prognosen viser. 

 
Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

  

Befolkningsudvikling og demografi 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2035 

Solrød Kommune i alt 200 183 428 178 35 103 10 

Havdrup Skoledistrikt 28 63 93 91 35 40 10 

Munkekær Skoledistrikt 66 100 60     

Uglegård Skoledistrikt 106 20 275 87  63  
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I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. 

 Type 1: Åben-lav bebyggelse 

 Type 2: Tæt-lav bebyggelse 

 Type 3: Etagebebyggelse 

 Type 5: Seniorboliger 

 Type 6: Plejeboliger 

 
Tabel 2 Boligudbygningsplan – antal boliger i Havdrup Skoledistrikt 

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt 

  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2035 

Havdrup Skoledistrikt 28 63 93 91 35 40 10 

Åben lav 4 63 71 41  25 10 

Tæt lav 24  22 15  15  

Etageboliger    35 35   

 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2035 

Munkekær Skoledistrikt 66 100 60 0 0 0 0 

Tæt lav 10 32      

Etageboliger 56 68 60     

 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2035 

Uglegård Skoledistrikt 106 20 275 87 0 63 0 

Åben lav  1  1  3  

Tæt lav 89       

Etageboliger 7 19 220 86  60  

Plejeboliger 10       

Seniorboliger   55     
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Demografi 
For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er der afsat 

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

typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

 

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

i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, antallet af og brugen af ydelser på ældreområdet etc. Udgiften og 

forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf kommer så en forventet udvikling i udgifterne, 

negativ som positiv. 

 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangspunktet lineært. Dette vil dog ikke altid være tilfældet, ofte vil 

en udvikling ske i trin. F.eks. ved udbygning af antallet af ældreboliger / plejehjemspladser. I sådanne tilfælde vil der 

komme mer- eller mindre-udgifter i forhold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er afsat midler der mere 

eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

 

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

under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografimodellerne 

Demografien beregnes ud fra det faktiske behov i 2020. Ud fra dette beregnes normering og lønsum, der normalt er 

variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige udgifter vil i udgangspunktet være faste, uanset antallet af bru-

gere. 

 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Såfremt budget 2020-2023 ud fra disse bereg-

ninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel lagt i demografipuljer. Disse puljer kan alene frigives af Byrådet 

efter ansøgning, eller i forbindelse med regulering af årspladser i daginstitutionerne og SFO. 

 

Udgiftsbehovet er stigende grundet befolkningstilvæksten og ændring i befolkningssammensætning. Da udgifterne 

næsten udelukkende er serviceudgifter, giver det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke kan for-

ventes, at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede demografiske pres. Med andre ord vil der 

fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes serviceudgiftsramme, alene på baggrund af den demografiske 

udvikling i kommunen. 

 

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

ligning de kommende år, ser man tilsvarende en vækst i det beregnede udgiftsbehov. 
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Tabel 5 Demografipuljer 

  

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Demografipuljer i alt 9.344 24.165 41.808 52.719 

Dagtilbud i alt 2.278 3.760 5.561 5.530 

Vuggestue / Dagpleje 742 848 1.908 2.226 

Børnehaver 1.536 2.912 3.653 3.124 

Skoler i alt -302 1.306 5.245 7.556 

Havdrup Skole 667 2.223 3.500 4.495 

Munkekær Skole -241 -189 1.072 2.141 

Uglegård Skole -728 -1.493 -1.521 -2.405 

SFO1 + SFO2 0 766 2.194 3.325 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt 7.368 16.829 26.479 34.245 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 2.186 4.742 7.405 9.532 

Plejebolig 4.064 8.859 13.541 17.581 

Den kommunale Sygepleje 0 743 1.615 2.231 

Hjælpemidler 480 1.090 1.728 2.160 

Træning 425 945 1.491 1.864 

Daghjem 213 450 699 877 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt 0 2.270 4.522 5.568 

Medfinansiering af hospitaler, lægebesøg mv. 0 2.270 4.522 5.568 
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Familie og uddannelsesudvalget 
Demografi i vuggestuer og dagpleje 

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen, de fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal 

medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året.  

 
Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2017-30  

 
 

Siden 2015 er der sket et relativ stor stigning i antallet af de 0-2 årige. Det forventes at antallet af de 0-2 årige vil være 

stabilt over de næste 4-5 år, inden der forventes et moderat fald. Børnetallet forventes at stige fra 850 børn til 865 

børn i perioden 2020-25. Det er en stigning på 15 børn, svarende til 1,7 pct. Fra 2025-30 forventes et fald på 70 børn, 

svarende til 8,0 pct. 

 

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

jepladser samt 10 pladser til ”dobbeltbørn”, disse pladser skal tillægges nettonormeringen i dagplejen, af hensyn til 

barsel, sygdom etc.  

 

Demografi i børnehaver 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De kendte børn lægges til befolkningsprognosen, men 

det antages som udgangspunkt ikke, at der vil ske mertilflytning de kommende år. De fremkomne tal omregnes til et 

forventet børnetal medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året. 

 

I modsætning til de 0-2 årige, er stigningen i antallet af de 3-5 årige først sket fra 2017 og frem.  Tendensen forventes 

at fortsætte indtil 2023, hvorefter antallet af børn stabiliseres. 

 

I perioden 2020-25 forventes en stigning på 69 børn, svarende til 7,8 pct. I den efterfølgende periode, fra 2025-30 

forventes et lille fald på 15 børn, svarende til 1,6 pct.  

 
Tabel 6 Årspladser i dagtilbud 

ANTAL ÅRSPLADSER 2021 2022 2023 2024 

I alt årspladser 1.442 1.470 1.494 1.487 

Vuggestue / Dagpleje 526 527 537 540 

Børnehave 917 943 957 947 
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Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2021 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2020/21. Derudover 

afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2021/22. 

 

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det 

kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede 

skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholds-

vis 7/12 og 5/12. 

 
Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2017-30 

 
 

Generelt har antallet af de 6-16 årige været stabilt siden 2015. Tendensen forventes at fortsætte i de kommende år, 

inden der forventes en stigning fra 2024 og frem til 2030. I de første 3 år, fra 2020-23 forventes der en stigning på 43 

børn, som svarer til 1,3 pct.  

 

I perioden 2020-25 forventes en stigning på 128 børn, svarende til 3,7 pct. I den efterfølgende periode, fra 2025-30 

forventes en stigning på 112 børn, svarende til 3,1 pct.  

 

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

årgang på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra det samlede 

elevtal. Tilgang af én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. 

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

har betydning for økonomien. 

 
Tabel 7 Elevtalsprognose 

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

I alt elever 2.563 2.588 2.628 2.702 

Havdrup 495 530 546 589 

Munkekær 831 862 890 927 

Uglegård 1.125 1.094 1.090 1.084 

Elever i specialklasser 112 102 102 102 
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Tabel 8 Årspladser i SFO 

ÅRSPLADSER I SFO 2021 2022 2023 2024 

I alt årspladser 1.512 1.531 1.581 1.638 

SFO1 948 989 1.048 1.088 

SFO2 564 542 533 550 

 

 

Social-, sundheds og fritidsudvalget  
 

Demografi på ældreområdet 

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes puljer på ældreområdet. Der er i alle tilfælde 

lagt forskydninger ind, der relaterer sig til befolkningsprognosen, men på ældreområdet skal der tages hensyn til 

begreber såsom ”Sund Aldring” og Innovation. 

 
Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2017-2030 

 
 

Der forventes færre borgere i alderen 65-74 år. I perioden 2020-24 forventes 230 færre borgere i aldersgruppen, sva-

rerende til et fald på ca. 8,6 pct. I perioden 2024-30 forventes en stigning på 130 borgere.  

 

Antallet af de 75-84 årige er stigende, og den tendens forventes at fortsætte i de følgende år. Fra 2020-24 forventes 

en stigning på 540 borgere, svarende til 33,3 pct. I perioden 2024-30 forventes et fald på 60 borgere.  

 

Der er stigende antal 85+ årige, og den tendens fortsætter igennem hele perioden. Mellem 2020-24 er der en forventet 

stigning på 175 borgere i aldersgruppen, svarende til 49,4 pct. I perioden 2024-30 forventes en stigning på 300 bor-

gere. 

 

Hjemmehjælp 

Antallet af visiterede timer til hjemmepleje er steget fra ca. 5.900 timer pr. måned primo 2016 til ca. 7.800 timer i juli 

2020. Stigningen skal ses i lyset af en stigning i antallet af borgere visiteret til hjemmepleje. Antallet af visiterede 

borgere til hjemmepleje er steget fra ca. 400 primo 2016 til ca. 460 i juli 2020, svarende til en stigning på i størrelses-

ordenen 15 pct. 
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Plejeboliger 

Demografipuljerne på plejeboligområdet beregnes på baggrund af antallet af brugere i aldersgrupperne; 18- 

65 år, 66-75 år, 76-85 og 86+ år. 

 

Den demografisk betingede vækst i efterspørgslen efter plejeboligpladser beregnes som et medio-behov per alders-

gruppe, som fremskrives med udviklingen i befolkningstallet i den pågældende aldersgruppe jf. Befolkningsprognosen 

2020. 

 

Medio-behovet er baseret på gennemsnitlige til- og afgange til og fra plejebolig i en periode på 5 sammenhængende 

år - en slags forbrugsfrekvens for plejeboliger. De gennemsnitlige tilgange er efterfølgende justeret for ”sund aldring”. 

 

Plejeboligpladserne er beliggende på plejecenteret Christians Have, der er udbygget til 142 pladser. Hvoraf de sidste 

10 pladser er indrettet til COVID-afdeling, hvorfor det er uvist, hvornår boligerne kan tages i brug som plejeboliger. 

Det forventes at boligerne tages i brug ultimo 2020 eller primo januar 2021.  

 

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

kapacitet skal følges ad på sigt. 

 

Hjemmesygepleje 

Hjemmesygepleje er sygepleje til borgere i eget hjem. Der ydes hjemmesygepleje til borgere i alle aldre, men 

ældre borgere er dog den primære målgruppe, hvorfor demografipuljen ligger her. 

 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen i 2019 fordelt på aldersgrup-

per og sammenholdt med befolkningstallet i 2019. Herved fås en slags aldersrelateret forbrugsfrekvens af hjemmesy-

geplejeydelser som herefter fremskrives med befolkningsprognosen for 2020. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 årige, 

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

 

Hjælpemidler 

Ved hjælpemidler tænkes mest de hjælpemidler ældre og handicappede skal bruge i deres hverdag eksempelvis rol-

latorer, men det er ikke det fulde billede, da alle borgere kan få brug for hjælpemidler i kortere eller længere perioder, 

f.eks. ved brud på knogler. 

 

Det antages derfor i beregningen af demografipuljen, at 35 % af udgifterne til hjælpemidler følger befolkningsudvik-

lingen for de 0-64 årige, mens 65 % af udgifterne følger befolkningsudviklingen for de 65+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til hjælpemidler i 2019 sammenholdt med befolkningen fordelt 

på aldersgrupper i 2019 og fremskrevet med udviklingen i disse jf. Befolkningsprognosen 2020. 

 

Genoptræning 

Genoptræning retter sig typisk mod ældre og yngre, der efter et hospitalsophold / ulykke eller lignende, har brug for 

støtte til at få genoptrænet førligheden. Dette vil ofte være i samarbejde med regionen. 

 

Beregningen sker på følgende aldersgrupper, 0-64 årige, 65-69 årige, 70-74 årige, 75-79 årige, 80-84 årige, 85-89 

årige, 90-94 årige samt 95+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede forventede udgifter til genoptræning i 2020 fordelt på aldersgrupper og 

sammenholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2020. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af genoptræ-

ningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som herefter fremskrives jf. Befolkningsprognosen 2020. 
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Medfinansiering af sundhedsvæsnet 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet er en betaling til regionerne for sygesikring, somatiske og psy-

kiatriske behandlinger. Afregningen foretages af Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i takster, der dækker en andel 

af den samlede udgift.  

 

I årene 2019 – 2021 er det besluttet, at fastfryse medfinansieringen med udgangspunkt i, hvad de respektive kommuner 

betalte i medfinansiering for 2018. Fastfrysningen sker, fordi det ikke er muligt for Sundhedsdatastyrelsen at frem-

bringe valide data til brug for afregningen med kommunerne.  

 

For årene 2021 – 2024 beregnes demografipuljen som den gennemsnitlige udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering 

pr. borger i Solrød Kommune fremskrevet med befolkningsprognosen for 2020 og med 2021 som basisår. Det betyder, 

puljen for 2021 nulstilles, mens 2022 - 2024 beregnes ud fra befolkningstallet i 2021.  

 

Daghjem 

Puljen rummer midler til både almindeligt daghjem og demens-daghjem og er beregnet med udgangspunkt i norme-

ringen af plejepersonale i almindeligt daghjem og demensdaghjem kombineret med aldersfordelingen på borgere 

visiteret til daghjem i 2019. Disse tal fremskrives med befolkningsprognosen for 2020, hvorved det forventede opnor-

meringsbehov for daghjemspladser fremkommer. Det forventede opnormeringsbehov ganges derefter med en gen-

nemsnitlig årsløn for plejepersonalet.   
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