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Politikområdet Finansiering er et centralt område i for-

hold til at sikre, at vi som kommune har orden i økono-

mien. 

 

På dette politikområde har vi fokus på kommunens over-

ordnede økonomi og balancen mellem indtægter og ud-

gifter. 

 

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer: 

 Skatter 

 Tilskud og udligning 

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Finansforskydninger 

 Lånoptagelse 

 Kassebeholdning 

 

Desuden handler politikområdet også om kommunens 

politik for udbud af opgaver til private leverandører. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Orden i økonomien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 1 – samlet sum -1.450.248 

Skatter -1.248.435 

Tilskud og udligning -175.744 

Renter 975 

Afdrag på lån 19.760 

Finansforskydninger -90 

Lånoptagelse 0 

Forbrug af kassebeholdning -46.714 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Økonomisk politik og finansiel strategi 

 Udbudspolitik 

 Opkrævningspolitik 

 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Der er vedtaget en ny økonomisk politik og fi-

nansiel strategi den 18. juni 2018 

 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Der vil blive vedtaget en ny udbudspolitik i 1. 

halvår af 2021 

 Opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter vil 

overgå til SKAT i 2024 

 

 

  

Politikområde 1: Finansiering 
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Politiske mål 
 

 

 

 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Orden i økonomien Borgeren skal opleve, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en 

robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at 

fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udvik-

lingsprojekter, investeringer og ny drift.  

  

Dette sker gennem nedenstående mål, der er fastsat i Økonomisk Politik:  

  

Kassebeholdning 

Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger. 

De likvide aktiver sammensættes, så der sikres et optimalt renteafkast og 

minimal risiko for tab.  

  

Beskatning 

Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i for-

hold til de omkringliggende kommuner.  

  

Budgetbalancen 

Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg 

under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebehold-

ning, lån og salgsindtægter mv.  

  

Udstykninger 

Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af li-

kviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Sol-

rød Kommune.  

  

Skattefinansieret langfristet gæld 

Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.  

  

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres 

via omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demo-

grafi og lov- og cirkulæreændringer. Øvrige tillægsbevillinger finansieres in-

den for den samlede økonomi og kassebeholdningen.  
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Skatter 
 
Tabel 1 Skatter 

Kommuneskat 

Budgettet for 2021-2024 er udarbejdet ud fra statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021 og en prognose for 2022-

2024, der er udarbejdet ud fra de opgjorte indkomster for 2018 i maj-afregning 2020, og fremskrevet med KL’s skøn 

over indkomstudviklingen ved statsgaranti i 2022-2024. Der er følgende forskel mellem det statsgaranterede udskriv-

ningsgrundlag og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag: 

 
Tabel 2 Udskrivningsgrundlag 2021 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af 

det kommunale tilskuds- og udligningssystem. I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en til-

pasning af indkomstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op. 

Samtidig etableres to tilskudsordninger til skattenedsættelser for at understøtte, at indkomstskatten under ét holdes i 

ro. Indkomstskatten kan fremover udskrives med 2 decimaler. De individuelle rammer til forhøjelse af indkomstskatten 

i perioden 2021-2025 følger de årligt indfaserede tab som følge af udligningsreformen for perioden 2021-2025. Solrød 

Kommune har tab, og har fået tildelt følgende ramme til skatteforhøjelse: 

 
Tabel 3 Ramme til skatteforhøjelse i 2021-2025 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Samlet sum -1.248.435 -1.332.326 -1.395.255 -1.448.436 

Kommunal indkomstskat -1.085.069 -1.168.246 -1.232.754 -1.284.490 

Selskabsskat -8.732 -10.389 -7.816 -8.261 

Anden skat pålignet visse indkomster -2.156 0 0 0 

Grundskyld -152.478 -153.691 -154.685 -155.685 

I 1.000 KR. 2021 

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 4.690.988 

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 4.761.447 

Forskel -70.459 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 2025 

Hele landet 429.767 307.704 227.532 175.212 67.860 

Solrød Kommunes andel 5.377 5.364 5.376 5.316 0 

Svarer til skattestigning på  0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0 

Skatteprocent efter skattestigning 24,71% 24,82% 24,93% 25,03%  
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Udskrivningsgrundlaget i 2021 svarer til en skatteindtægt på 1.154 mio. kr. med en uændret skatteprocent på 24,6 % 

og en skatteindtægt på 1.159,1 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,71%. Den gennemsnitlige skatteprocent i kommu-

nerne er 24,95 % i 2020. Solrød ligger således i 2020 0,35 % point under landsgennemsnittet. 

 

Skatteprognosen udarbejdes som en integreret del af tilskudsprognosen af KL og er udarbejdet på baggrund af de 

opgjorte indkomster for indkomstår 2018 ved maj-afregning 2020. Grundet udsættelse af indberetning af selvangivel-

ser for indkomståret 2019 til 1. september 2020, er der først tilgængelige tal for indkomsterne i 2019 i slutningen af 

september måned 2020. 

 

Der er anvendt følgende befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen (folketal medio året): 

 
Tabel 4 Befolkningsgrundlag for skattefremskrivningen  

Der kan opgøres følgende gennemsnitsbeløb pr. skatteyder i indkomståret 2018 ved Maj-afregning 2020: 

 
Tabel 5 Gennemsnitsbeløb pr. skatteyder 

Der kan opgøres følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget: 

 
Tabel 6 Skøn over udskrivningsgrundlag 

I 2021 skal der tilbagebetales 74,074 mio. kr. vedr. 2018, og i 2022 forventes en tilbagebetaling på 37,74 mio. kr. vedr. 

2019. I 2023 skal tilbagebetales 75,653 mio. kr., hvis der ikke fortages omvalg til statsgaranti. 

FOLKETAL, MEDIO ÅRET 2020 2021 2022 2023 2024 

0-17 år 5.479 5.540 5.583 5.666 5.717 

18-25 år 1.766 1.726 1.692 1.667 1.664 

26-40 år 3.581 3.648 3.750 3.945 4.113 

41-60 år 6.812 6.904 7.062 7.257 7.440 

61 år og derover 5.522 5.630 5.759 5.947 6.134 

I alt 23.160 23.448 23.846 24.482 25.068 

KR. 0-17 år 18-25 år 26-40 år 41-60 år 61+ år I ALT 

Udskrivningsgrundlag pr. skatteyder 18.397 91.151 252.818 354.403 202.304 262.686 

MIO. KR. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Skønnet udskrivningsgrundlag 4.424,8 4.566,5 4.498,0 4.761,4 4.858,9 4.944,9 5.131,8 

Budgetteret udskrivningsgrundlag 4.725,9 4.719,9 4.805,5 4.691,0    

Forskel -301,1 -153,4 -307,5 70,5    

Statsgaranteret  

udskrivningsgrundlag 
4.192,9 4.371,8 4.617,6 4.691,0    
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Selskabsskat 

Kommunen modtager en andel af den selskabsskat som selskaberne i kommunen og de selskaber, der har filialer i 

kommunen betaler til staten. Efter flere år med meget høje stigninger i optjeningsårene frem til 2017 er der konstateret 

et fald i 2018 samtidig med, at den kommunale afregningsprocent er nedsat med 1 pct. som led i udligningsreformen.  

 

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2019 (vedrørende indkomståret 2018 og tidligere indkomstår), der 

indgår i de kommunale budgetter for 2021 med 8,732 mio. kr. På landsplan er der et fald i provenuet fra budget 2020 

til 2021 på 30,9 %. I Solrød er der et fald på 39,6 %. Provenu i 2022-2024 er budgetteret ud fra KL’s skøn over udvikling 

i selskabsskatter. 

 

Anden skat pålignet visse indkomster 

Dødsboskatten vedrørende indkomstår 2018 udbetales fra staten i 1. kvartal 2021. Indtægten er meget svingende og 

der modtages 2,156 mio. kr. i indtægter fra dødsboskat i 2021. Der er ikke budgetteret med indtægt i 2022-2024. 

 

Grundskyld 

Skatteministeren orienterede i oktober 2019 om, at implementering af boligskatteforliget fra maj 2017 var udskudt. På 

den baggrund blev der indkaldt til forhandlinger i forligskredsen, der den 15. maj 2020 har indgået aftalen Kompen-

sation til boligejere og fortsat tryghed om boligbeskatningen.  

 

Aftalen medfører grundlæggende, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget udskydes til 2024. SKAT 

overtager opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift samt låneordningen for pensionister fra kommunerne med 

virkning fra 2024 (mod tidligere 2021). Det fremgår af aftalen, at de grundlæggende principper om neutralisering af 

konsekvenserne af de nye boligskatteregler fastholdes, så kommunerne fortsat forudsættes kompenseret fuldt ud af 

konsekvenserne af nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler på kommuneniveau. Dermed fastholdes 

de opnåede balancer i udligningsreformen for de enkelte kommuner.  

 

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan ikke sættes op i 2021-

2028. Det er nyt, at kommunerne ikke kan hæve ejendomsskatterne i 2021-2023, mens begrænsningen i 2024-2028 

følger af det gamle boligskatteforlig. 

 

Ejendomsskatten beregnes som grundskyld af de afgiftspligtige grundværdier. Der ingen offentlige ejendomme, hvor-

fra der kan opkræves dækningsafgift. Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt loft over, hvor meget den kom-

munale ejendomsskat kan stige fra år til år. Grundskatteloftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi kan 

stige med reguleringsprocenten, indtil ejendommen når den faktiske ejendomsvurdering. Derefter vil ejendommen 

betale grundskyld af ejendomsvurderingen.  

 

Grundskatteloftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivnings-

grundlaget på landsplan plus 3 % point dog maksimalt 7 %. I økonomiaftalen for 2021 er forudsat en reguleringspro-

cent på 7 % i 2021, og dermed en stigning i grundskylden i de ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den 

offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2021 og i bloktil-

skuddet for 2021. Fra 2022 indføres et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 pct. og fra 2023 gælder 

loftet alle ejendomme jf. aftale om udskydelse af boligforliget. 

 
Tabel 7 Skøn over reguleringsprocent og udvikling i grundværdier 

 2021 2022 2023 2024 

Reguleringsprocent 7,0 2,8 2,8 2,8 

Skønnet landsudvikling, grundværdier 3,0 1,6 1,3 1,3 
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Ud fra udviklingen i tidligere år er KL’s skønnede landsudvikling indregnet med 50 % i Solrød. 

 

Ved en uændret grundskyldspromillen i 2021 på 20,95 ‰ for øvrige ejendomme er der et samlet provenu på 151,65 

mio.kr. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i kommunerne for øvrige ejendomme er 26,164 ‰ i 2020. Solrød 

ligger således i 2020 5,214 ‰ under gennemsnittet.  

 

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes 

som grundskyldspromillen fratrukket 14,8 %. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 

7,2 ‰ af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således 

kun 7,2 ‰ i grundskyld på produktionsjord. Ved en uændret grundskyldspromillen i 2021 på 6,15‰ er der et samlet 

provenu på 0,828 mio. kr. 

 

Tilskud og udligning 
 
Tabel 8 Tilskud og Udligning 

Udligning og generelle tilskud 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af 

det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatnings-

grundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et 

generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning 

og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. 

 

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent 

mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i landsudligningen 

og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det 

mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningsordningen. 

 

Budgettering ud fra statsgaranti 

Byrådet har ved 2. behandling af budget 2021-2024 besluttet, at der skal budgetteres ud fra statsgaranteret skat, 

udligning og tilskud i 2021. I 2022-2024 er der budgetteret ud fra skønnet statsgaranteret grundlag.  

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Samlet sum -175.744 -128.569 -133.095 -129.458 

Udligning og generelle tilskud -145.068 -103.250 -116.149 -117.844 

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 2.952 3.030 3.649 3.831 

Kommunale bidrag til regioner 2.658 2.765 2.913 3.004 

Særlige tilskud -36.396 -31.224 -23.618 -18.559 

Refusion af købsmoms 110 110 110 110 
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Tabel 9 Statsgaranti af tilskud og udligning i 2021 

Udligning af udgiftsbehov 

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov 

over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgen-

nemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af for-

skellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale 

om en mellemkommunal ordning. 

 

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 

2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle 

landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud 

er således samlet på 95 pct. 

 

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøko-

nomisk udgiftsbehov.  

 

Udligning af beskatningsgrundlag 

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag 

opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring lands-

gennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgen-

nemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennem-

snittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af 

forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.  

 

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med 

et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner 

TILSKUD OG UDLIGNING, 1.000 KR. UDGIFTER INDTÆGTER 

Udligning af beskatningsgrundlag 147.120  

Finansieringsandel af tillæg vedr. beskatningsgrundlag -2.700  

Udligning af udgiftsbehov 141.876  

Finansieringsandel af tillæg vedr. udgiftsbehov 792  

Finansieringsandel af overudligning 1.416  

Finansieringsandel af særlig kompensation 5.460  

Ordinært bloktilskud  -351.720 

Betinget bloktilskud – servicerammen  -12.072 

Betinget bloktilskud – anlægsrammen  -4.020 

Udligning af selskabsskat  -10.908 

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme  -360 

I alt 293.964 -379.080 
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med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatnings-

grundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt be-

skatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af 

landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse 

på alle 98 kommuner efter indbyggertal. 

 

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for 

kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. af den højeste del. 

 

Overudligning 

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatnings-

grundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg til udligningen af beskatningsgrundla-

get.  

 

Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevæ-

gelser i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som er omfattet 

af overudligningsbestemmelsen, vil således højst komme til at miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligningen. 

Det samlede overudligningsbeløb for alle kommuner i overudligningen finansieres af alle landets kommuner efter 

indbyggertal. 

 

Særlig kompensation 

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig 

kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til nyt udligningssystem 

og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af 

dækningsafgift af offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel. 

 

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende: 

 For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdeforde-

lingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del 

af tabet, der overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. 

 For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, der oversti-

ger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 pct. 

af kommunens beskatningsgrundlag. 

 

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af et bidrag fra de øvrige kommuner 

efter indbyggertal. 

 

Bloktilskud 

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Til-

skud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af det nyetablerede til-

skud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udlig-

ningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er blok-

tilskuddet i den forbindelse forhøjet svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. 
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Tabel 10 Fordeling af bloktilskud 2021 

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har bud-

getteret i overensstemmelse med de aftale udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne og op til 1 mia. kr. er betinget 

af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. 

 

Udligning af selskabsskat 

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem 

en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, 

hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet modtager et tilskud pr. indbygger 

svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de 

kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. ind-

bygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet 

fra selskabsskat i Solrød er på 8,732 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til 371 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 1.298 

kr., dvs. der modtages et tilskud pr. indbygger på 463 kr. eller ca. 10,9 mio. kr.  

 

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dæknings-

afgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud 

til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens tilskud eller bidrag pr. ind-

bygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Denne 

værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal. Solrød kommune har intet provenu fra dækningsafgift af of-

fentlige ejendomme, og modtager 0,36 mio. kr. i udligning. 

 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i 

forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og 

udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af 

målgruppen for basisbeløb i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16 

årig. 

 

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kom-

muner med få flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange 

indvandrere, flygtninge og efterkommere vil modtage et tilskud.  

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og 

efterkommer, der tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, social og 

sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleunder-

visning. 

I MIO. KR. 2021 

Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 233 af 25. juni 2020 92.216,6 

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår -323,2 

Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner -507,5 

Bloktilskud i alt til fordeling efter indbyggertal 91.385,9 

Heraf betinget bloktilskud 4.000,0 
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I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en op-

holdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med et opholdsgrundlag som au pair. Ved beregning af beløb 

tilknyttet aldersgrupperne 0-5 årige og 6-16 årige bibeholdes den nuværende afgræsning af målgruppen så den fortsat 

omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper. 

 

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud på 6.598 kr. pr. udlænding og yderligere et tilskud på 10.150 kr. pr. 

0-5 årig udlænding og 17.763 kr. pr. 6-16 årig udlænding. I 2021 modtages et tilskud på 7,740 mio. kr. og der betales 

et bidrag på 10,704 mio. kr., samt en indtægt på 0,012 mio. kr. i efterregulering af selvbudgettering i 2018. 

 

Bidrag til regioner 

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne på 113 kr. pr. indbygger til regional udvikling. Der betales 

bidrag i 2021 på 2,658 mio. kr. ud fra et folketal på 23.525. 

 

Særlige tilskud 

Særlige tilskud er støtte til bestemte formål og vil typisk blive tildelt efter en anden fordelingsnøgle end i den øvrige 

udligning. F.eks. i forhold til konkrete udgifter på området eller efter befolkningstallet i en bestemt målgruppe. 

 
Tabel 11 Særlige tilskud 2021 

A. Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune 

I 2021 ydes et tilskud til Furesø Kommune på 78,1 mio. kr. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager hertil i 

forhold til de enkelte kommuners andel af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet. Solrød betaler et bidrag på 

0,888 mio. kr. i 2021.  

 

B. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 576,6 mio. kr. for 2021. Tilskuddet 

fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige pr. 1. januar 2021. Solrød Kommunes andel 

af tilskudspuljen er 2,772 mio. kr. 

 

  

NOTE BELØB I 1.000 KR UDGIFTER INDTÆGTER 

A Bidrag vedr. tilskud til Furesø Kommune 888  

B Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud  -2.772 

C Tilskud til generelt løft af ældreområdet  -2.892 

D Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen  -3.876 

E Finansieringstilskud  -6.036 

F Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistik  -2.472 

G Tilskud til værdig ældrepleje  -4.056 

H Tilskud til bekæmpelse af ensomhed  -384 

I Bidrag til udsatte hovedstadskommuner 2.184  

J Overgangstilskud vedr. udligningsreform  -16.980 

 I alt 3.072 -39.468 
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C. Tilskud til et generelt løft af ældreområdet 

Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af indførelse af frit valg af ældreboliger pr. 1. juli 2002 og frit valg 

af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør i 2021 768,2 mio. kr., der fordeles 

til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssy-

stemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 2,892 mio. kr. 

 

D. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og 

udgør i 2021 1.029,5 mio. kr., der fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det 

aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 3,876 mio. kr. 

 

E. Finansieringstilskud 

Gennem en årrække er der i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansierings-

tilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på 

fordelingen for 2020. Solrød Kommune modtaget 6,036 mio. kr. i 2021. 

 

F. Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken 

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft 

tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 

1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget for 2018. 

Solrød Kommunes andel er 2,472 mio. kr. 

 

G. Tilskud til værdig ældrepleje 

Tilskuddet til værdig ældrepleje er afsat fra finansloven for 2016. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en 

statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et 

generelt tilskud som særtilskud. For 2021 udgør tilskuddet 1.078,2 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk 

nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af 

tilskudspuljen er 4,056 mio. kr. i 2021. 

 

H. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet 

Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 mhp. at understøtte kom-

munernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt 

ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Midlerne er overført som et generelt tilskud som særtil-

skud. Tilskuddet udgør for 2021 102,9 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i 

det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Solrød Kommunes andel af tilskudspuljen er 0,384 mio. kr. i 

2021. 

 

I. Bidrag vedr. udsatte hovedstadskommuner 

Med reform af tilskuds- og udligningssystemet er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte 

hovedstadskommuner. Tilskudsrammen udgør 605,6 mio. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt fra og med 

2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Rammen for 2021 udgør 613,7 mio. kr.  

 

Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager med 0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag i 2020. Kom-

muner i hovedstadsområdet, hvis beskatningsgrundlag i 2020 er større end 120 pct. af det gennemsnitlige beskat-

ningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet yder et ekstra bidrag på 1 pct. af den del af kom-

munens beskatningsgrundlag, der overstiger 120 pct. Solrød betaler et bidrag i 2021 på 2,184 mio. kr. 
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J. Overgangstilskud vedr. udligningsreformen 

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virk-

ninger indfases over en årrække, således at reformen er fuldt ud indfaset for alle kommuner i 2025. Det sker på bag-

grund af en opgørelse en gang for alle af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved reformen. 

 

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab på op til 0,5 pct. af 

beskatningsgrundlaget, vil modtage et tilskud i 2021 svarende til den del af tabet, der overstiger 0,1 pct. af beskat-

ningsgrundlaget. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,1 procentpoint frem til og med 2024. 

Solrød kommune modtager i 2021 et tilskud på 16,980 mio. kr.  

 

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, 

vil tilskuddet for 2021 blive fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab, der overstiger en grænse, der svarer 

til en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud vil herefter blive forhøjet med en femtedel af kommunens tab 

frem til og med 2024. 

 

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et 

bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af det samlede byrdefordelingsmæssige gevinst som overstiger 0,4 

pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen vil herefter blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 

2024. 

 

Refusion af købsmoms 

Social- og Indenrigsministeriet refunderer kommunernes udgifter til købsmoms. Ordningen tilsigter, at kommunal 

egenproduktion - der typisk er momsfritaget - ikke begunstiges konkurrencemæssigt i forhold til tilsvarende moms-

belagte leverancer fra private erhvervsdrivende. Der skal tilbagebetales en momsandel på huslejeindtægter, hvilket 

forventes at udgøre 0,110 mio. kr. pr. år. 

 

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti i 2021 

Byrådet skal senest ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på: 

 

 Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb, eller 

 Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ba-

seret på disse forudsætninger (selvbudgettering). 

 

Byrådet har besluttet at vælge statsgaranti i 2021.  

 

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om tilmelding 

til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret. 

For de kommuner, der vælger "garantiordning", vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb svare til de anførte 

beløb i tilskudsudmelding fra Social- og Indenrigsministeriet, og kommunerne vil på linje med øvrige kommuner vil få 

andel af en generel tilskudsforøgelse eller skal bidrage til en generel tilskudsnedsættelse i forbindelse med midtvejs-

reguleringen af tilskudspuljen for tilskudsåret.  

 

De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned foretage en 

beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra ud fra kommunens egne skøn over kommu-

nens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2021 samt grundværdierne i kommunen. Beregningen 

baseres i øvrigt på en række forudsætninger, som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. juli i året 

forud for budgetåret (for 2021 pr. 2. juli 2020). Selvbudgettering indebærer altså, at budgetteringen af skattegrundlag 

og tilskud og udligning for det enkelte budgetår er sammenknyttet. Ændrer kommunen i løbet af budgetprocessen sit 

skøn over udvikling i skattegrundlaget, vil det indebære, at der skal foretages et tilsvarende revideret skøn over tilskud 

og udligning. 
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I 2023 opgøres en efterregulering af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. 

Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med 

kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag for 2021, som 

opgjort pr. maj 2023, samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2021. Efterreguleringen for til-

skudsåret 2021 afregnes i de første tre måneder af 2024.  

 

I 2021 er folketallet ved selvbudgettering på 23.641 indbyggere og 23.525 indbyggere ved statsgaranti. Der er følgende 

forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

 
Tabel 12 Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2021 

Der vil være en merindtægt på 9,6 mio. kr. i 2021 ved valg af selvbudgettering og en skønnet udgift til efterregulering 

på 3,7 mio. kr. i 2024, i alt en merindtægt på 5,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. 

 

Efterregulering af selvbudgettering i 2018 

Byrådet valgte i budget 2018 at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal m.v. 

og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Det kan nu opgøres, at det var en god ide at vælge selvbudgettering, da 

den samlede nettoindtægt herfra beløber sig til 1.075,7 mio. kr. mens statsgarantien ville have givet en nettoindtægt 

på 1.069,9 mio. kr. Med andre ord en gevinst ved selvbudgettering på 5,8 mio. kr. 

 

Der er i 2021 en nettoudgift til efterregulering på 14,1 mio. kr. fordelt med en tilbagebetaling af for meget modtaget 

a conto kommuneskat på 74,1 mio. kr. og en indtægt på 60 mio. kr. i efterregulering af tilskud og udligning. 

I 1.000 KR. STATSGARANTI 
SELV  

BUDGETTERING 
FORSKEL 

Udligning af beskatningsgrundlag 144.420 153.240 8.820 

Udligning af udgiftsbehov 142.668 143.388 720 

Overudligningsbidrag 1.416 1.428 12 

Særlig kompensation 5.460 5.460 0 

Statstilskud -367.812 -369.624 -1.812 

Udligning – selskabsskat -10.908 -10.908 0 

Udligning – dækningsafgift offentlige ejendomme -360 -360 0 

Udligning – udlændinge 2.964 3.012 48 

Bidrag til regioner 2.658 2.658 0 

Øvrige tilskudsordninger -33.738 -33.738 0 

Nettoindtægt fra tilskud og udligning -113.232 -105.444 7.788 

Skatteprovenu – kommuneskat (24,71%) -1.159.143 -1.176.553 -17.410 

Nettoindtægt i budget 2021 -1.272.375 -1.281.997 -9.622 

Efterregulering af udligning i budget 2024 0 3.695 3.695 

Nettoindtægt i alt -1.272.375 -1.278.302 -5.927 
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Renter 
Tabel 13 Renter 

Renter af likvide aktiver 

Der er budgetteret med en årlig indtægt på 500.000 kr.  

 

Renter af kortfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 300.000 kr. i rente af for sent indbetalte kommunale krav. 

 

Renter af langfristede tilgodehavender 

Der er budgetteret med en indtægt på 400.000 kr. vedr. andre langfristede tilgodehavender, bl.a. lån til betaling af 

ejendomsskat for pensionister.  

 

Renter af kortfristet gæld 

Der er samlet budgetteret med en udgift på 200.000 kr. i forbindelse med efterbetalinger m.v. 

 

Renter af langfristet gæld 

Der er budgetteret med følgende udgifter til renter og afdrag på lån i 2021-2024: 

 

Tabel 14 Renter af langfristet gæld 

Garantiprovision 

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2020 principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunalgaranti-

stillelse til forsyningsvirksomheder. På denne baggrund er garantiprovision af gælden ultimo året før fastsat til 0,4% 

for Solrød Spildevand, 0,55% for Solrød Fjernvarme og 2% for Solrød Biogas. Der er i 2021 budgetteret med en indtægt 

på 360.000 kr. fra Solrød Fjernvarme, 206.000 kr. fra Solrød Spildevand og 1.240.000 kr. fra Solrød Biogas. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Samlet sum 975 859 757 986 

Renter af likvide aktiver -500 -500 -500 -500 

Renter af kortfristede tilgodehavender -300 -300 -300 -300 

Renter af langfristede tilgodehavender -400 -400 -400 0 

Renter af kortfristet gæld 200 200 200 200 

Renter af langfristet gæld 3.781 3.540 3.313 3.015 

Garantiprovision -1.806 -1.681 -1.556 -1.429 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Renter af langfristet gæld 3.781 3.540 3.313 3.015 

KommuneKredit 1.177 1.185 1.258 1.102 

Swap-aftaler på lån i KommuneKredit 2.100 1.886 1.620 1.514 

KommuneKredit – ældreboliger 504 469 435 399 
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Afdrag på lån 
Der er budgetteret med følgende udgifter til afdrag på lån: 

 
Tabel 15 Afdrag på langfristet gæld 

Finansforskydninger 
 
Tabel 16 Finansforskydninger 

Forbrug/Forøgelse af likvide aktiver 

Der er et forbrug af kassebeholdningen i 2021 på 46,7 mio. kr. Ultimo 2021 forventes en disponibel kassebeholdning 

på 186 mio. kr. 

 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

Deponerede beløb 

I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S er der udbetalt 1 mia. kr. til ejer-kommunerne i 2018, hvoraf Solrød 

Kommune har modtaget 5,036 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår 

af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Byrådet har valgt at deponere fratrukket 20 

% i statsafgift dvs. 4.028.800 kr. Deponeringen frigives med 1/10 årligt fra 2019, hvilket svarer til 403.000 kr. Byrådet 

har besluttet, at det frigivne beløb skal anvendes til finansiering af puljen ”Gør Solrød Smukkere”. 

 

I forbindelse med salg af HMN Gasnet er der udbetalt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne i 2019, hvor Solrød 

Kommune har modtaget 7.050.400 kr. Disse midler er omfattet af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og 

udligningsloven. Byrådet har valgt at deponere fratrukket 20 % i statsafgift dvs. 5.640.300 kr. Deponeringen frigives 

med 1/10 årligt fra 2020, hvilket svarer til 564.000 kr. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Afdrag på langfristet gæld – samlet sum 19.760 20.021 20.286 20.558 

KommuneKredit 11.757 11.987 12.222 12.464 

KommuneKredit – ældreboliger 8.003 8.034 8.064 8.094 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Samlet sum -46.804 -35.037 -21.057 23.357 

Forbrug af likvide aktiver -46.714 -33.101   

Forøgelse af likvide aktiver   6.262 1.633 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender -967 -967 -967 -967 

Deposita 0 0 0 -1.809 

Forskydninger i kortfristet gæld - Byggekredit 0 0 -24.500 24.500 

Forskydninger i kortfristet gæld - Kirkeskat 877 -969 -1.852 0 
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Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister 

Der er budgetteret med en nettoindtægt på 4,5 mio. kr. i indfrielse af lån fratrukket nye udlån. Primo 2020 var der 548 

lån. Der er kommet 29 nye lån til, og der er indfriet 43 lån. Aktuelt pr. 17. august 2020 er der 534 lån og et samlet 

tilgodehavende på 99,4 mio. kr.  

 

Den midlertidige indefrysningsordning 

Den midlertidige indefrysningsordning fra 2018-2020 forlænges til og med 2023. Kommunerne vil fortsat have auto-

matisk låneadgang for de indefrosne beløb. Med forlængelsen vil der ske en væsentlig forøgelse af de indefrosne 

tilgodehavender fra boligejerne. Det skyldes, at der hvert år indefryses beløb svarende til stigningen fra 2017 tillagt 

alle tidligere års indefrosne stigninger. Den midlertidige indefrysningsordning er frivillig fra 2. halvår 2021 eller tidligst 

muligt herefter, så boligejerne får mulighed for at fravælge ordningen. Der er afsat 4,5 mio. kr. i udgift til indefrysning 

i 2021. 

 

Deposita 

Beboerindskud plejeboliger 

Der er budgetteret med en udbygning med 45 plejeboliger til ibrugtagning ultimo 2024. Der er et beboerindskud på 

2%, når der etableres almene ældreboliger.  

 

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 

Byggekredit 

Opførelsen af 45 plejeboliger forudsættes finansiering af byggekredit under opførelsen. Der er et forventet træk på 

byggekredit på 24,5 mio. kr. i 2023 og 56,9 mio. kr. i 2024. Byggekredit indfries ultimo 2024 med 81,4 mio. kr. i forbin-

delse med hjemtagelse af statsstøttet lån i Kommunekredit.  

 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 

Kirkeskat 

Greve- Solrød Provsti har fastlagt budget 2021 ud fra en stigning i kirkeskatteprocent fra 0,82% til 0,89%. Stigning i 

kirkeskatteprocenten skyldes udgift til efterregulering af kirkeskat som følge af selvbudgettering i 2017, 2018 og 2019. 

 

Byrådets valg af statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2021 har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Der er en 

indtægt fra kirkeskat på 32,9 mio. kr., og der udbetales 25,6 mio. kr. til kirke- og præstegårds-kasserne samt 5,9 mio. 

kr. i landskirkeskat. Endvidere skal der tilbagebetales 2,3 mio. kr. i efterregulering af selvbudgettering i 2018. I alt er 

der en nettoudgift på 0,9 mio. kr., der medfører at kirkekassernes får en gæld til kommunen på 1,6 mio. kr. ultimo 

2021. 
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Lånoptagelse – langfristet gæld 
I lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til energibesparende projekter, boliger til flygtninge, refinansie-

ring af nettoudlånet til pensionisterne vedr. lån til betaling af ejendomsskat og midlertidig indefrysningsordning, lån 

vedr. ældreboliger (fratrukket kommunal grundkapital) samt anlægsudgifter til affaldsordninger (brugerfinansieret). 

 
Tabel 17 Lånoptagelse 

Lån til ældreboliger 

Hjemtagelse af lån vedr. opførelse af 45 plejeboliger som almene ældreboliger ultimo 2024 på 88% af opførelsesud-

giften. 

 

Leasing 
Der skal i budgettet redegøres for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelse af leasingarrangementer, herunder sale-

and-lease-back arrangementer. Solrød Kommune har ikke anvendt denne mulighed til finansiering af anlægsudgifter, 

hvorfor budgettet ikke er påvirket af dette. Der er alene anvendt leasingfinansiering af driftsudgifter. 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2021 2022 2023 

Lån til opførelse af 45 plejeboliger 0 0 0 -79.588 

I alt 0 0 0 -79.588 



Politikområde 2:

Teknik og Miljø
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Politikområdet Teknik og Miljø er et vigtigt fokusområde 

for at sikre en bæredygtig udvikling i forhold til klima og 

miljø og i forhold til at skabe fleksible, fysiske rammer for 

fællesskaber i kommunen. 

Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed og 

sundhed gennem bl.a. den fysiske udvikling af bymiljø-

erne, de grønne områder og via klimasikring. 

Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med 

inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

Konkret arbejder vi under politikområdet med følgende 

opgaver: 

 

 Fysisk planlægning og byudvikling 

 Kollektiv trafik 

 Veje 

 Grønne områder 

 Klima og miljø 

 Forsyning 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Bæredygtig udvikling 

 Orden i økonomien 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar. 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 2 – samlet sum 65.698 

Teknik og Miljø 63.930 

Indenfor servicerammen 62.337 

Brugerfinansieret område 1.594 

Øvrige afdelinger 1.768 

 

 

 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Kommuneplan 

 Planstrategi 

 Helhedsplan for Havdrup Bymidte 

 Helhedsplan for Solrød Center 

 Vandforsyningsplan 

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 

 Vandhandleplan 

 Spildevandsplan 

 Risikostyringsplan 

 Beredskabsplan for Stormflod i Solrød Kommune 

 Beredskabsplan for Teknik og Miljø 

 Klimaplan 

 Affaldsplan 

 Trafikplan 

 Naturkvalitetsplan 

 Pesticidhandleplan 

 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af risikoplan og kystsikring for 

Køge Bugt 

 Implementering af ny affaldsordning 

 Udvikling og udbygning af byområderne Trylle-

skov Strand og Havdrup Vest 

 Planlægning af Solrød erhvervskile og 

Cordozagrunden 

 Udbud og indkøring af ny vej og park entrepre-

nør 

 Planlægning og udbud af ny affaldsordning. 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Planstrategi og ny kommuneplan 

 Byudvikling og implementering af erhvervskilen 

og Cordazagrunden 

 Færdiggørelse af byudviklingsprojekter i Havdrup 

Vest og Trylleskov Strand 

 Klimaplan 

 Løbende revision af planer og politikker inden for 

området vedr. natur. trafik og forsyning 

Politikområde 2: Teknik og Miljø 

http://www.solrod.dk/media/1871443/planstrategi-2015-og-den-groenne-dagsorden-endelig.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554062/helhedsplan-for-havdrup-bymidte-skaermversion.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554067/helhedsplan-for-solroed-center-skaermversion.pdf
http://www.solrod.dk/media/2719226/sol_022_vandforsyningsplan_3k.pdf
http://www.solrod.dk/media/3215669/indsatsplan-for-grundvandsbeskyttelse-solroed-kommune-2017.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554068/vandhandleplan-m-forside-061015.pdf
http://www.solrod.dk/media/1036354/spildevandsplan-2014-2026.pdf
http://www.solrod.dk/media/1554069/risikostyringsplan_revideret061015.pdf
http://www.solrod.dk/media/3493988/sol_040-beredskabsplan-stormflod_borger_final.pdf
http://www.solrod.dk/media/832850/klimaplan.pdf
http://www.solrod.dk/media/1115444/affaldshaandteringsplan-kortlaegning-2014-2024.pdf
http://www.solrod.dk/media/1988586/trafikplan-2016-2020.pdf
http://www.solrod.dk/media/960154/naturkvalitetsplan-2014-2018-samlet-redigeret-15-12-14.pdf
http://www.solrod.dk/media/508085/pesticidhandleplan-2002.pdf
http://www.solrod.dk/media/3782851/indsatsplan-bjoerneklo_endelig.pdf
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Politiske Mål 

 

Politikområde 2: Teknik og Miljø 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

Planlægning 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er planlagt og 

indrettet som det bedste sted at leve og bo. 

  

Det sker ved, at den overordnede planlægning sikrer 

gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor 

der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kultur-

miljøer, miljø og klima samt inddragelse og dialog med 

borgere og andre interessenter. 

Myndighed 

Borgerne skal opleve en effektiv og gennemskuelig myn-

dighedsbehandling. 

  

Det sker ved, at den lovpligtige myndighedsudøvelse 

gennemføres på en kompetent og respektfuld måde, 

som f.eks. ved dialogbaseret byggesagsbehandling. 

Projekter og anlæg 

Borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infra-

struktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet.  

  

Det sker ved, at borgere og andre interessenter inddra-

ges i prioritering, udvikling og gennemførelse af projek-

ter og, hvor det er relevant, i den efterfølgende drift.    

Drift 

Borgerne skal opleve, at kommunale veje og arealer er 

velholdte, og at indsamlingen af affald og busdriften er 

effektiv. 

  

Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i 

dialog og samarbejde med borgere og andre interessen-

ter med størst mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker 

og behov. 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 1 Nye budgetinitiativer 

02-17 Ny vandtankvogn til beredskabet 

Den nye risikobaserede dimensionering efterviser en mangel på den mobile vandforsyning til brandslukning. Derfor 

har Byrådet den 22.6.2020 besluttet, at der skal anskaffes en ny vanktankvogn, som indgår i den samlede vandforsy-

ningsstrategi for Solrød, Køge og Stevns kommuner. Det er endnu ikke afklaret om den nye vandtankvogn købes eller 

leases. Driftsudgifter til ny er indarbejdet i budgettet med den forudsætning at vandtankvognen leases. Derudover 

indgår der i budgettet udgifter til bemanding, drift og vedligehold af den nye vantankvogn. 

 

Samlet budget 2021-2024 
 
Tabel 2 Samlet budget 

Ovenfor ses det samlede budget for 2021-2024 for politikområdet og nedenfor er der beskrivelser for de enkelte 

afdelinger inden for området.  

 

Budgettet er opdelt på serviceudgifter inden for servicerammen og på brugerfinansieret område. Sidstnævnte er kom-

munens udgifter og indtægter i forbindelse med affaldsbehandling. 

 

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. 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

02-17 Ny vandtankvogn til Beredskabet 237 237 237 237 

I alt  237 237 237 237 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 2 – samlet sum 65.698 62.079 63.279 62.337 

Indenfor servicerammen 64.104 63.101 64.301 63.359 

Brugerfinansieret område 1.594 -1.022 -1.022 -1.022 

Teknik og Miljø 63.930 60.310 61.510 60.568 

Indenfor servicerammen 62.337 61.333 62.533 61.591 

Brugerfinansieret området 1.593 -1.023 -1.023 -1.023 

- Heraf udgifter 29.928 29.703 29.703 29.703 

- Heraf indtægter -28.334 -30.726 -30.726 -30.726 

Øvrige afdelinger 1.768 1.768 1.768 1.768 

Indenfor servicerammen 1.768 1.768 1.768 1.768 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Teknik og Miljø 
 
Tabel 3 Teknik og Miljø 

Plan og kollektiv trafik 
 
Tabel 4 Plan og kollektiv trafik 

Busdrift  
 

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår 

således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, mens den kører inden for kommu-

negrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, hvor der betales for den 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Teknik og Miljø – Samlet sum 63.930 60.311 61.511 60.569 

Indenfor servicerammen – samlet sum 62.337 61.333 62.533 61.591 

Brugerfinansieret område – samlet sum 1.594 -1.022 -1.022 -1.022 

Inden for servicerammen  62.337 61.333 62.533 61.591 

Plan og kollektiv trafik  6.079 6.079 6.079 6.079 

Veje og grønne områder 29.398 28.984 30.184 29.242 

Miljø og forsyning 1.993 1.791 1.791 1.791 

Administration og myndighedsudøvelse 19.921 19.533 19.533 19.533 

Beredskab 4.946 4.946 4.946 4.946 

Brugerfinansieret område  1.594 -1.022 -1.022 -1.022 

Affald  1.594 -1.022 -1.022 -1.022 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

I 1.000 KR. 2021 2024 2023 2024 

Plan og kollektiv Trafik – samlet  6.079 6.079 6.079 6.079 

Busdrift  6.815 6.815 6.815 6.815 

Konsulentbistand  163 163 163 163 

Byggesagsbehandling  -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

Støttet boligbyggeri  301 301 301 301 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kommer ind medens bussen kører 

inden for kommunegrænsen. 

 

Flextur 

Flextur er kørsel, der fungerer som supplement til den kollektive trafik for alle borgere i kommuner, der har indført 

denne del af Flextrafik. Flextur benyttes ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel 

grund på grund af lave passagertal. 

Borgerne betaler en andel af kørslen, mens kommunen betaler nettoudgifterne til kørslen. 

 

Plustur er en videreudvikling af Flextur, hvor ”taxaturen” tilbydes på den første eller sidste del af turen, hvor gangaf-

standen til attraktiv kollektiv trafik er mere end 1-2 kilometer. De små afstande som køres betyder udgifterne til dette 

tilbud er begrænset. 

 

Byrådet behandler på sit møde i oktober bestillingen af kollektiv trafik, hvor eventuelle ønsker eller behov for ændrin-

ger vil blive fremlagt. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og digitalisering af planer. 

Konsulentbistanden dækker: 

 Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet. 

 Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplanarbejde m.m. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af pla-

ner. 

 

Byggesagsbehandling 

I 2021 er timesatsen på byggesagsbehandling 627 kr. pr. time. Udgifterne som består af lønudgifter og udgift til digi-

talisering af byggesagsarkiv og udgør 2,841 mio. kr., som indgår i afsnittet Administration og myndighedsudøvelse 

nedenfor. Indtægtsbudgettet udgør 1,299 mio.kr. i 2021, således at nettobudgettet bliver 1,542 mio. kr.  

 

Støttet boligbyggeri 

 

Driftssikring af boligbyggeri 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, såsom støtte til opførelse af boliger, 

herunder udgifter til drift af almene boliger, andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ydel-

sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført 

af almene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab 

mv. ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. 

 

Kommissioner, råd og nævn 

Beboerklagenævn og Huslejenævn varetages ifølge samarbejdsaftale af Greve Kommune. Den budgetterede udgift er 

til behandling af klagesager. 
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Veje og Grønne områder 
 
Tabel 5 Veje og grønne områder 

Delaftale 1 

Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, centre, naturområder, vandløb, mose, 

skov, vejudstyr, strand, springvand, mm. Opgaverne dækker det oprindelige vej og park området. 

Opgaven har været i udbud og varetages af ekstern entreprenør. 

 
Tabel 6 Delaftale 1 

I 1.000 kr. 2021 

Delaftale 1  samlet sum 9.592 

Veje og belægninger 3.507 

Grønne områder og naturpladser 2.027 

Naturbeskyttelse 512 

Natura 2000 99 

Klippekort for veje og grønne områder 3.447 

 

Veje og belægninger 

Omfatter, bl.a. udgifter til vedligehold af veje og belægninger, reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, 

vedligehold af rabatter m.v. Desuden udgifter til maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs 

langs veje.  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Veje og grønne områder – samlet 29.398 28.984 30.184 29.242 

ØD samlet 20.053 20.068 20.068 20.098 

Delaftale 1 (ØD) 9.592 9.607 9.607 9.637 

Kommunal vejdrift (ØD) 10.242 10.242 10.242 10.242 

Slamsugning (ØD) 219 219 219 219 

100 % overførselsret 6.686 6.686 6.686 6.686 

Pulje til slidlag 4.346 4.346 4.346 4.346 

Vintertjeneste 2.340 2.340 2.340 2.340 

Uden for ØD 2.659 2.231 3.431 2.459 

Vejmyndighed  1.778 1.402 2.602 1.630 

GIS 783 783 783 783 

Natur 99 46 46 46 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Grønne områder og naturpladser 

Udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, og strand-

områder. Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder.  

 

Naturbeskyttelse 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer. Endvidere har kommunen plejeret på privatejede fredede 

arealer. Formålet er at forbedre kommunens naturområder og sikre mangfoldigheden af dyr og planter. I kontrakten 

ligger, at der foretages pleje i form af bl.a. kratrydning, høslæt, bekæmpelse af uønskede arter som kæmpebjørneklo 

og rynket rose samt vedligeholdelse af hegn, stier og andre publikumsfaciliteter. 

Principperne for kommunens naturpleje er fastlagt i Naturkvalitetsplan 2014-18, som er politisk vedtaget i august 2014. 

 

Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et op-

søgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes indsats i forhold 

til naturhandleplanens gennemførsel beror på et frivillighedsprincip. Det er dog kommunernes ansvar at handlepla-

nerne bliver implementerede. 

Derudover kan det, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 d og § 19 blive nødvendigt at udbetale erstatning til ejere af arealer 

i områderne, der måtte lide dokumenterede tab, som følge af kommunes afgørelse om at visse aktiviteter vil have en 

skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. Vurderingen af anmeldte aktiviteters virkning på områderne 

vil ofte kræve ekstern bistand. 

 

Kommunal vejdrift 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

Vedligeholdelse af udenomsarealer omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, vejafvanding, renovering af brønde og 

byskilte og andet byudstyr. 

 
Tabel 7 Kommunale vejdrift 

I 1.000 kr. 2021 

Kommunal vejdrift  samlet sum 10.242 

Asfalt 1.708 

Vejbelysning 5.367 

Afvandingselementer og vedligehold af brønde 558 

Belægninger 253 

Pulje til renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 285 

Fælles formål, vejområdet 821 

Byudstyr, og skilte 915 

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet 334 

 

Asfalt 

Pulje til asfalt på veje og stier 

Solrød Kommune har ved hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større belægningsarbejder i 

forhold til vejklassificering i trafikplanen. 
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Reparation og vedligehold af belægninger skal primært sikre, at arealerne er i en stand, der svarer til trafikkens art og 

størrelse. 

 

Vejbelysning 

Solrød kommune står for vedligeholdelsen af belysningen på offentlige veje og stier og på de fleste private fællesveje 

og stier. Den daglige drift af belysningen sker i et samarbejde med Seas-Nve, der på kommunens vegne står for vej-

belysningen og vedligeholder de ca. 6.000 lamper. 

 

Der er nat-slukket i tidsrummet: 

Mandag – fredag kl. 01.30 til 04.30 

Natten til lørdag og søndag er der ingen natslukning. 

 

Principielt vil lyset kun blive slukket på de mindre befærdede veje og i boligområder. De større veje vil, af hensyn til 

trafiksikkerheden, ikke blive natslukket. 

Byrådet tog i januar 2015 en principiel beslutning om, at når eksisterende lysanlæg udskiftes med mere energi-venlige 

anlæg med lysdæmpning, er der mulighed for, efter en konkret energivurdering, at give tilladelse til lys-dæmpning 

som alternativ til natslukning. 

 

Afvandingselementer 

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter tømning af regnvandsbrønde hvert andet år eller efter behov. 

Desuden indgår vedligehold af brønde og ledninger samt rabatprofilering. Formålet er primært, at afvandingselemen-

terne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand, at elementerne lever op til de krav der stilles af bl.a. miljømyndig-

heden. 

 

Belægninger mv. 

Udgifter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer, inklusiv efterfølgende renovering af 

vejafmærkningen. 

Brolægning omfatter opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, kantbegrænsningssten samt 

regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over punktvise reparationer, som fo-

retages for at sikre færdselssikkerheden. 

 

Pulje til Renovering af institutions løse parkeringspladser 

Bevaring af parkeringspladskapitalen ved at opretholde vedligeholdelsesstandarden. Der vil være fokus på at ændre 

flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som principielt er billigere at vedligeholde. 

 

Fælles formål, vejformål 

Området består af udgifter til kontraktstyring i forbindelse udbud af Vej og Park samt udgifter til administrationssy-

stemer. 

 

Byudstyr, skilte  

Udgifter til indkøb og særlig vedligehold af byudstyr, skilte, springvand, træer m.v. 

 

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet 

Pulje til udgifter som ikke kan planlægges og som ikke kan forudsiges.  

 

Slamsugning 

Omfatter udgifter til slamsugning af de kommunale vejbrønde. 

 

  



58 MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 2: TEKNIK OG MILJØ 

 

100 % overførselsret 

 

Pulje til slidlag 

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og forbedring af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje og fortove. 

 

Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 

Vintertjeneste dækker over snerydning og saltning på veje, stier, pladser, fortove og øvrige arealer, i henhold til det 

serviceniveau der er beskrevet i kommunens regulativ. Vintertjenesten er prioriteret i samarbejde med politiet. Vinter-

tjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau: 

 

 1 - A-veje,  

 2 - Stier, veje og pladser,  

 3 - B-veje,  

 4 - Fortove og øvrige arealer,  

 5 - C-veje. 

 

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn, betaling til entreprenør, materialer, leje af biler, brænd-

stof og indkøb af salt. 

 

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til saltning og snerydning ved kommunale ejendomme, for at sikre at kommunen opfylder sine grundejerfor-

pligtelser ved kommunale ejendomme og idrætsanlæg (fortove, parkeringsarealer, indgangspartier, trapper mv.). 

 

Vejmyndighed 

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og andre matrikulære udgifter samt Udgifter til betaling af kontingent 

til grundejerforeninger og vejlaug (private veje), hvor Solrød Kommune har ejendomme og afvandingsbidrag fra de 

kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald. Herudover udgifter til færdsels-

tællinger og prognoser, plangrundlag inden for vejadministration. Udgift til vejafvandingsbidrag er afhængig af KLAR 

Forsyning´s udgifter til bl.a. klimasikring. 

 

GIS 

Området omfatter drift af kommunens tekniske kort og udarbejdelse af kortbilag og dataanalyser – blandt andet i 

forbindelse med planlægning og befolkningsprognose. Derudover omfatter det også opdateringer og kvalitetssikring 

af grundkortdata (GeoDanmark), data til vej og park-området og ledningsdata til besvarelse af graveforespørgsler. GIS 

hjælper med ajourføring af registre med distrikts, plan- og stednavnedata – tit i samarbejde med folk fra andre fag-

områder. 

 

Natur 

Udgifter vedrørende overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering 

af områderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag. 
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Miljø og forsyning 
 
Tabel 8 Miljø og forsyning 

Miljø 

 

Vedligeholdelse af vandløb 

Det er nødvendigt at vedligeholde vandløbene, så der ikke sker oversvømmelse af de nærliggende arealer. Samtidig 

skal det ske så skånsomt som muligt af hensyn til naturen. Vedligeholdelse omfatter skæring af vandplanter (grøde-

skæring) samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbunden. Denne vedligeholdelse sker to gange om året 

inden for fastsatte terminer, der fremgår af regulativet. 

 

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ.  

 

Der er udarbejdet regulativer for følgende vandløb: 

 Skelbækken  

 Salbjergbæk  

 Ejerbæk  

 Solrød Bæk  

 Vildmoseløbet  

 Møllebækken  

 Karlstrup Mosebæk  

 Magleengstreget, Skæringsstreget, Gammelmosestreget, Hyllemosestreget og Lillesletstreget  

 Skensved Å 

 

I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal være, og i hvilken højde vandløbets bund skal 

ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes.  

Derudover sker der vedligeholdelse af vandløb som omfatter oprensninger ved offentlige broer/rør og udgravning af 

de 3 udløb til Køge Bugt. Denne oprensning og udgravning sker efter behov hele året igennem. 

  

På begge sider af vandløbet skal der være 2 meter brede bræmmer, der blandt andet ikke må dyrkes eller jordbehand-

les. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et 

fristed for markens fugle og dyreliv. 

Kommunen fører tilsyn med reglerne om 2 meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne 

(krydsoverensstemmelse). 

 

Konsulent bistand, miljø  

Anvendes dels til ekstern bistand i forbindelse med løsningen af lovpligtige opgaver på miljøområdet, dels til kompe-

tenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Miljø og forsyning - samlet 1.943 1.791 1.791 1.791 

Miljø 1.852 1.650 1.650 1.650 

Renovation  141 141 141 141 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affalds-plan, vandfor-

syningsplan). 

 

Jordforurening  

Udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med 

oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser. 

 

Miljøtilsyn – virksomheder  

Udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. 

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, samt på udarbejdelse af miljøgodkendelser. Indtægten er på ca. 25 t.kr. årligt. 

Indtægten på miljøgodkendelser varierer fra år til år. 

 

Ikke brugerbetalingspligtige  

Omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder. 

 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning,  

undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, samt tilsyn og overvåg-

ning af spildevand. Her konteres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 

 

Vandindvinding  

Budgettet dækker 

 

 Juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v. 

 Udgifter i forbindelse med administration af gebyrmidler på vandindvindingstilladelse. 

 Til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse.  

 Indsatser vedrørende BNBO i forbindelse med Tillægsaftalen til Pesticidstrategien (2017-2021). 

 

Derudover dækkes udgifter til modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser samt grundvandsmodeller. 

 

Recipientkvaliteter og spildevand 

Udgifterne omfatter diverse undersøgelser m.m. af recipienter. Blandt andet de badevandsanalyser, som tages i bade-

sæsonen (1. juni til 1. september).  

 

Konsulent, affald 

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer 

m.v. 
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Renovation 

 

Bærbare batterier 

Indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

 

Administration erhverv 

Udgifter til administration af renovation for erhverv. Efter afskaffelsen af administrationsgebyr, som blev opkrævet hos 

virksomheder, er området overgået til det skattefinansierede område. 

 

Administration og myndighedsudøvelse 
 
Tabel 9 Teknik og miljø - Administration og myndighedsudøvelse 

Teknik og Miljø ØD 

Udgiften dækker løn til administrativt personale.  

 

Sekretariat  

 
Tabel 10 Sekretariat 

 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Administration og  

myndighedsudøvelse - samlet 
19.921 19.533 19.533 19.533 

Teknik og Miljø ØD 18.376 17.988 17.988 17.988 

Sekretariat 1.545 1.545 1.545 1.545 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

I 1.000 kr. 2021 

Sekretariat  samlet sum 1.545 

Strandlaug 461 

Hegnsyn 9 

Konsulentbistand 137 

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver 81 

Pulje til rekreative områder 237 

Pulje: ”Gør Solrød Smukkere” 404 

Gate 21 62 

Solrød Center – Kontingent  60 

Kystsikring - grundejerbidrag 94 
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Strandlaug 

Tilskud til strandrenselauget, som varetager rensning af stranden. 

 

Hegnssyn 

Området omfatter hegnssynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Sekretærfunktionen varetages af Teknik og 

Miljø. Behovet for hegnssyn varierer fra år til år. Med udgangspunkt i behovet de seneste år, anslås det årlige antal 

hegnsyn at udgøre 3-5.  

Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderingsmænd, kon-

tingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes under økonomiudval-

gets konti. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand til sekretariatsopgaver.  

 

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver  

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye byggesager. 

 

Pulje til rekreative områder 

Årlig pulje til kvalitetsforbedring af natur- og friluftsområder, fritidsaktiviteter, stianlæg, naturpleje og lignende. Puljen 

kan også anvendes som tilskud til projekter der gennemføres af andre, - eksempelvis institutioner og landsbylaug.  

 

Pulje: ”Gør Solrød smukkere” 

Puljen til projekter, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Fokusområder er:– 

grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, grundejer-

foreninger, vejlaug, landsbylaug, almennyttige foreninger, andre foreninger, kommunale institutioner/afdelinger eller 

selvorganiserede grupper. 

 

Gate 21 

Solrød Kommune er medlem af Gate 21. Gate 21 er et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksom-

heder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst i Region Sjælland, 

Region Hovedstaden og Region Skåne – Greater Copenhagen. 

 

Solrød Center -kontingent 

Solrød kommune betaler kontingent til Solrød Center for Aktivitets- og Frivillighedscenteret, Genoptræningscenteret, 

Biblioteket og Rådhuset. 

 

Kystsikring - grundejerbidrag  

Solrød kommunes bidrag som grundejer til drift og vedligehold af kystsikringsanlæg. 
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Beredskab 
 
Tabel 11 Beredskab 

Redningsberedskab 

Fra 2020 varetages Solrød Kommunes beredskabsopgave af Køge Beredskab, som ligeledes varetager beredskabsop-

gaven for Stevns Kommune. Falck er fortsat entreprenør på den afhjælpende indsats i de tre kommuner. 

 

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

 akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer og i vandløb  

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

 andre redningsopgaver, hvor der er akut og overhængende fare for mennesker eller dyr  

 begrænsende og afhjælpende indsats ved andre akutte uheld, når alarmcentralen anmoder herom 

 

Solrød Kommune vedtog i 2019 en ny overordnet Beredskabsplan. 

 

Budgettet omfatter udgifter og som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på person, ejen-

dom og miljø. Herunder brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information 

og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner. 

Betalingen vedrører eftersyn og vedligeholdelse af brandmateriel, herunder brandhaner og branddamme samt brand-

teknisk byggesagsbehandling, overnatningstilladelser og fyrværkeritilladelser. 

 

Den nye risikobaserede dimensionering efterviser en mangel på den mobile vandforsyning til brandslukning. Derfor 

har Byrådet den 22.6.2020 besluttet, at der skal anskaffes en ny vanktankvogn, som indgår i den samlede vandforsy-

ningsstrategi for Solrød, Køge og Stevns kommuner. Det er endnu ikke afklaret om den nye vandtankvogn købes eller 

leases. Driftsudgifter til ny er indarbejdet i budgettet med den forudsætning at vandtankvognen leases. Derudover 

indgår der i budgettet udgifter til bemanding, drift og vedligehold af den nye vantankvogn. 

 

Derudover er der opgaver som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på per-

son, ejendom og miljø. Herunder de direkte udgifter til assistancer bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og 

entreprisekontrakter. 

 

Desuden er der udgifter vedrørende administration, herunder bl.a. telefon, forplejning m.m. 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Beredskab – samlet 4.946 4.946 4.946 4.946 

Beredskab (ØD) 4.946 4.946 4.946 4.946 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Der gives et tilskud til Solrøds Frivillige Redningsberedskab som løser opgaver i forbindelse med beredskab og fore-

byggelse. Derudover modtages indtægt fra Beredskabsstyrelsen til dækning af udgifter for uddannelse af de frivillige 

i beredskabet. 

 

Brugerfinansieret område 
 

Affald 
 
Tabel 12 Affald 

Affaldshåndtering  

Affaldsområderne er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem kommu-

nen og de ordninger, der registreres under de enkelte områder. Dette indebærer, at der på dagrenovation, storskrald 

og haveaffald, farligt affald og genbrugsstationer medtages et administrationsbidrag til dækning af omkostninger til 

det administrative personale, der håndterer ordningerne. Endvidere beregnes der på alle områder rente af gæld til 

eller tilgodehavende fra kommunen. 

 

For at undgå store årlige op- og nedreguleringer af takster forsøges hvile-i-sig-selv-princippet gennemført på den 

måde, at et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område senest skal være udlignet efter 5 

år. Økonomiudvalget har på møde den 11.6.2019 godkendt principper for ny takststruktur i forbindelse med overgang 

til ny affaldsordning. Heri indgik en tilbagebetaling af mellemværende på 2 år for storskrald og dagrenovation, da der 

på disse 2 ordninger er overskud i affaldsområdets favør. Hurtigere tilbagebetaling af overskuddene medvirker til 

lavere takststigninger i forbindelse med overgangen til nye affaldsordninger. Dette medfører, at i 2021 tilbagebetales 

det resterende mellemværende for ordningerne for dagrenovation og for de øvrige ordninger er tilbagebetalingspe-

rioden 4 år.  

 

Kommunens affaldsordninger indrettes med udgangspunkt i Affaldsplanen. Den gælder for 12 år og revideres hvert 6. 

år. Den nugældende affaldsplan udløb i 2019 men blev forlænget til medio 2020. En ny affaldsplan afventer udmelding 

med retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Desuden startede der en ny renovatørkontrakt fra 1. marts 2020. 

 

I den nationale affaldsplan er der mål om at opnå 50 % genanvendelse senest i 2022. For at opnå målet har Solrød 

Kommune indført en ny affaldsordning med øget sortering i 2020. I 2021-22 vil der blive arbejdet med yderligere tiltag 

for at imødekomme alle kravene til øget sortering. 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Brugerfinansieret området – samlet  1.593 -1.023 -1.023 -1.023 

Generel administration -7 -428 -428 -428 

Ordninger for dagrenovation – restaffald 1.295 0 0 0 

Ordninger for storskrald og haveaffald 980 0 0 0 

Ordninger for glas, papir og pap -448 -406 -406 -406 

Ordninger for farligt affald -64 -64 -64 -64 

Genbrugsstationer -164 -125 -125 -125 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Generel administration 

Omfatter borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v. kvalitetssikring og planlægning vedrørende alle re-

novationsordninger. Desuden administrationsbidrag samt indtægter i form af opkrævning af gebyr fra husholdninger 

og fra de kommunale ejendomme.  

 

Ordninger for dagrenovation 

Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation 

(restaffald og madaffald). Herunder bl.a. udgifter til vognmand for tømning af beholdere, udgifter til behandling af 

affald og udgifter til leasing og drift af beholdere. Derudover er der indtægter fra opkrævning af gebyr hos hushold-

ninger og fra kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter ifm. drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Ordningerne indeholder udgifter til kørsel af 

storskrald og haveaffald, samt behandling af haveaffald, brændbart og stort brændbart. Der er indtægter for salg af 

jern samt gebyr opkrævet hos husholdninger og fra de kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for glas, papir, pap, plast og metal 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for de genanvendelige affaldstyper glas, papir, pap, plast 

og dåser. Ordningen dækker løsninger  

til genanvendeligt affald på offentlige arealer. Udgifter omfatter tømning af beholdere til papir, glas og metal, samt 

udgifter til behandling. Derudover udgifter til leasing og drift af beholdere. For ordningerne er der indtægter vedrø-

rende salg af pap og papir samt indtægter fra gebyr opkrævet hos husholdninger og fra kommunale ejendomme. 

 

Ordninger for farligt affald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for farligt affald. Omfatter afhentning og behandling af 

affald fra miljøskabe og miljøkasser. Desuden afhentning og håndtering af klinisk affald som afleveres på apoteker 

(apotekerordningen). Der er indtægter for opkrævning af gebyr hos husholdninger og fra kommunale ejendomme. 

 

Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende borgeres benyttelse af genbrugsstationer.  

 

Solrød Kommune afslutter samarbejdet med MiljøCenter Greve per 1. maj 2020. Derefter kan borgere i kommunen 

benytte ARGOs genbrugspladser. Solrød Kommune betaler for borgernes brug af genbrugspladserne under denne 

ordning. Indtægter opkræves fra husholdninger. 

 

Virksomhederne kan frit vælge hvilken genbrugsplads de vil bruge – mod betaling.  
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Øvrige afdelinger 
 
Tabel 13 Øvrige afdelinger 

Visitations og koordinationsenheden 

 

Flexhandicap  

Flexhandicap, som ydes gennem trafikselskabet Movia, er et tilbud til bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagt-

seende borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Det er en kørselsordning, der sikrer, at den 

nævnte borgergruppe får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det 

kan fx være kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap.  

Kørselsordningen dækker Movias område (Sjælland, Lolland, Falster, samt brofaste øer), og foregår på alle årets dage 

og hele døgnet. Ordningen kan benyttes til alle kørselsformål, herunder fritidsformål og behandlingstilbud (læge, 

tandlæge m.fl.) 

Kommunen visiterer borgeren til kørselsordningen, og herefter kan den tilmeldte borger foretage op til 104 enkeltture 

om året. Borgeren betaler ud over medlemsgebyret en andel af kørslen. Dog må egenbetalingen aldrig væsentligt 

overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dækker 

nettoudgifterne til kørslen. 

 

Borgerservice 

 

Skadedyrsbekæmpelse  

Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Anmeldelse af rotter er omfattet af obligatorisk di-

gital selvbetjening. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter er lovpligtigt og revideres hvert tredje år. Handlingsplanen 

er offentliggjort på www.solrod.dk  

 

Personaleafdelingen 

Budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere som er på området. 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger - samlet sum 1.768 1.768 1.768 1.768 

Indenfor servicerammen – samlet sum 1.768 1.768 1.768 1.768 

Visitations og koordinationsenheden 742 742 742 742 

Borgerservice 28 28 28 28 

Personaleafdelingen 998 998 998 998 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 

http://www.solrod.dk/


Politikområde 3:

Kommunale 
ejendomme
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En effektiv drift af kommunens ejendomme er en forud-

sætning for, at vi samlet set som kommune effektivt kan 

løse de vigtige borgernære opgaver. 

 

Politikområdet Kommunale ejendomme handler om, at vi 

skaber gode og fleksible fysiske rammer for kommunens 

forskellige opgaver og for borgernes aktiviteter i kommu-

nen. 

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk 

værdi. En effektiv ejendomsdrift er derfor en af trædeste-

nene til at være en effektiv kommune med orden i øko-

nomien. 

 

Der er desuden fokus på en bæredygtig udvikling i for-

hold at udnytte mulighederne for vedvarende energi og 

for at reducere udledningen af CO2. 

 

Ejendomscentret planlægger så langsigtet som muligt, 

således at der tages højde for et stigende behov for fysi-

ske rammer i takt med, at der bliver flere borgere i Solrød 

Kommune, herunder særligt flere børn og flere ældre. 

 

Mere konkret omfatter politikområdet følgende opgaver: 

 

 Anlægsopgaver, herunder opførelse af nye bygnin-

ger samt til- og ombygninger 

 Vedligehold af kommunens ejendomme 

 Drift af kommunale ejendomme 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Orden i økonomien 

 Bæredygtig udvikling 

 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 3 – samlet sum 60.529 

Indenfor servicerammen 60.529 

Teknik og Miljø 60.527 

Øvrige afdelinger 2  

 

VEDTAGNE PLANER PÅ OMRÅDET 

 Klimakommuneaftale 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Udvidelse af Tryllehytten 

 Ombygning og udbygning af Havdrup Skole 

 Opførelse af ny børneinstitution i Havdrup Vest, 

Eventyrhaven 

 Etablering af Solrød Bibliotek og Kulturhus 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Færdiggørelse af ombygning og udbygning af 

Havdrup Skole 

 Udbygning af Solrød Idrætscenter 

 Genopretning af Uglegårdsskolen 

 Tilslutning til fjernvarme for Havdrup Skole og 

Havdrup Idrætscenter 

 Etablering af Strandens Hus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politikområde 3: Kommunale ejendomme 
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Politiske mål 
 

Kommunale ejendomme 

 

  

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

Bygningsmasse 

Borgerne skal opleve, at volumen og indretning af den 

kommunale bygningsmasse giver gode rammer for udø-

velse af kommunal institutionsdrift, administration og an-

dre kommunale funktioner. 

  

Det sker ved, at bygningsmassen indrettes og løbende 

tilpasses de aktuelle brugeres behov med mest mulig lo-

kalefællesskab og funktionsfleksibilitet.  

Drift og vedligehold 

Borgerne skal opleve, at den kommunale bygningsmasse 

er funktionel og i ordentlig stand. 

  

Det sker ved, at kommunale bygninger og deres udeare-

aler drives og vedligeholdes, så bygningskapitalen fast-

holdes, og bygninger og omgivelser fremstår indbydende 

og velholdte.  

Service 

Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er effektiv. 

  

Det sker ved at ejendomsdriften planlægges, tilrettelæg-

ges og, hvor det er relevant, udføres i samarbejde med 

brugerne, så deres særlige behov og ønsker i forhold til 

bygnings- og institutionsdriften i videst muligt omfang 

imødekommes i overensstemmelse med vedtagne ser-

viceniveauer.  

Bæredygtighed 

Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bliver prioriteret 

i kommunale bygninger. 

  

Det sker ved at fokusere på ressourcebesvarende tiltag 

og mulighederne for at udnytte vedvarende energi samt 

reduktion af CO2 udledning.  
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Nye budgetinitiativer  
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet. 

 

Samlet budget 2021-2024  
 
Tabel 1 Samlet budget 

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. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 3 – samlet sum 60.529 60.980 62.145 62.169 

Indenfor servicerammen 60.529 60.980 62.145 62.169 

Teknik og Miljø 60.527 60.976 62.141 62.165 

Indenfor servicerammen 60.527 60.976 62.141 62.165 

Øvrige afdelinger 2 5 5 5 

Indenfor servicerammen 2 5 5 5 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Teknik og Miljø  
 
Tabel 2 Teknik og Miljø 

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er centralt styret af Ejendomscenteret. Bygningsudgifter kan deles 

op i forskellige udgiftstyper. Ovenfor er der en samlet opgørelse på udgiftstyper. Nedenfor er der en beskrivelse af, 

hvad de indeholder. Ved etablering af nye bygninger eller tilbygninger til eksisterende bygninger afsættes afledt drift 

til drift af bygninger når de tages i brug. Den forventede udgift til drift af bygningen budgetlægges ud fra bygningens 

størrelse. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Teknik og Miljø – Samlet sum 60.527 60.976 62.141 62.165 

Indenfor servicerammen  60.527 60.976 62.141 62.165 

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme  3.315 3.315 3.315 3.315 

Udgifter til administrativt personale 3.315 3.315 3.315 3.315 

100 % overførselsret 1.360 1.360 1.360 1.360 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang 1.360 1.360 1.360 1.360 

Områder indenfor Ejendomscentrets ØD-ramme 27.702 27.702 27.702 27.702 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 11.327 11.327 11.327 11.327 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 6.023 6.023 6.023 6.023 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.484 2.484 2.484 2.484 

Personaleudgifter, ejendomscentret 6.447 6.447 6.447 6.447 

Serviceaftaler 1.421 1.421 1.421 1.421 

Områder udenfor Ejendomscentrets ØD-ramme  28.150 28.599 29.764 29.788 

Energiudgifter  12.443 12.443 12.443 12.443 

Renovation 1.008 1.104 1.104 1.104 

Rengøring og vinduespolering 11.587 11.587 11.587 11.587 

Måtteleje 139 139 139 139 

Central forsikring 3.207 3.221 3.221 3.221 

Skatter og afgifter 91 91 91 91 

Indtægter -546 -371 -208 -206 

Øvrige udgifter 221 385 1.387 1.409 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD ramme 

 

Udgifter til administrativt personale 

Udgifter til administrative medarbejdere i ejendomscentret, som indgår i den samlede ØD-ramme for Teknik og Miljø. 

 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang 

Pulje til løbende investeringer i energiforbedrende tiltag, hvilket muliggør et løbende fokus på kommunens energipo-

litik. De energibesparende tiltag påvirker driftsbudgettet positivt. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres. 

 

Ejendomscentret ØD 

Udgifter som indgår i ejendomscentret ØD. 

 

Indvendig bygningsvedligeholdelse, udvendig bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udearealer 

Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning dvs. med vægt på en samlet afvejning 

af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. Lang-

sigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede byg-

ningsmasse. 

 

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således: 

 Indvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udearealer 

 

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger: 

 Akut vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre 

varig skader på kommunens bygninger, eller at bygningen ikke må bruges. Eksempelvis smadret rude, hul i tag, 

vand indtrængen eller rottebekæmpelse. 

 Løbende vedligeholdelse: Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekt 

toiletkumme, defekt dørkarm eller beskadiget belægning. 

 Planlagt vedligeholdelse: Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæs-

sige forbedringer, såsom nye vinduer, facaderenoveringer m.v., således at byggeriet kvalitetsmæssigt forbedres. 

På udearealerne ved institutioner og skoler anvendes midler til vedligeholdelse af legepladsredskaber, belægnin-

ger m.m. 

 

Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være indvendige vandrørs reparationer, reparationer af elin-

stallationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. 

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse kan f.eks. være udvendige vandrørs reparationer, reparationer af tag 

eller maling af facade på bygninger. 

Udgifter til vedligeholdelse af udearealer kan f.eks. være fældning af træer, reparation af legeredskaber, renovering af 

faldunderlag samt græs- og hækkeklipning. 

 

Personaleudgifter, ejendomscentret 

Omfatter løn til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og hække-klipning. 

 

Serviceaftaler 

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer. 
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Ejendomscentret uden for ØD 

 

Energiudgifter 

Udgifter i denne kategori vedrører drift af bygninger som omfatter vand, varme, el samt vandafledning. Nedenfor er 

vist fordelingen på de enkelte kategorier. 

 
Tabel 3 Energiudgifter 

I 1.000 KR. 2021 

Energiudgifter - samlet sum 12.443   

Fjernvarme 5.049   

Naturgas 356   

El 5.319   

Vandforbrug 543   

Vandafledning 1.176   

 

Renovation 

Udgifter i denne kategori vedrørende renovation, makulering af fortroligt papir og storskrald. 

 

Rengøring og vinduespolering 

Udgifter til rengøring og vinduespolering af bygninger. Der pågår en løbende kontrol med rengøringen og opfølgning 

af aftalte justeringer. 

 

Måtteleje 

Udgifter til leje af måtter og rengøring af måtter. 

 

Central forsikring 

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, kollektiv ulykke, plejeanbragte personer, erhvervsforsikringer 

m. fl. En del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisiko ved skader og lign. 

Desuden udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver, der kan forebygge og reducere skades omfanget 

og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brandalarmeringsanlæg, 

overvågningsudstyr m.m. 

 

Skatter og afgifter 

Udgifter vedrørende ejendomsskatter, motor og køretøjs afgifter. 

 

Indtægter 

Indtægter vedrørende husleje, forpagtningsafgifter samt udleje af arealer f.eks. til telefonmaster. 

 

Øvrige udgifter 

Udgifter til afledt drift af nye anlægsprojekter, som fordeles på de enkelte bygninger i forbindelse med at de tages i 

drift. Desuden udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier. 
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Øvrige afdelinger 
 
Tabel 4 Øvrige afdelinger 

Job- og socialcentret 

Omfatter bygningsudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15, Egeparken 33A, 

Majsmarken 6, Hyldevej 12 og Flasken 1. 

 

UngSolrød 

Udgifter til baneleje for manøvrebane ved Solrød Gl. Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger - samlet sum 2 5 5 5 

Job- og Socialcentret -8 -5 -5 -5 

UngSolrød 10 10 10 10 



Politikområde 4:

Administration,  
borger- og  

erhvervsservice
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En effektiv administration er en forudsætning for, at vi 

samlet set som kommune kan løse opgaver til gavn for 

borgere og erhvervsliv.  

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsser-

vice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at 

skabe gode rammer for Byrådet, den administrative le-

delse og kommunens forskellige afdelinger og institutio-

ner med henblik på at understøtte kommunens drift og 

udvikling.  

 

Konkret omfatter politikområdet en professionel og 

sikker drift, styring og udvikling af: 

 Kommunens økonomi 

 Betjening af den politiske og administrative ledelse 

 It og digitalisering 

 Kommunikation 

 Udvikling af organisationen 

 Løn, personale og HR 

 Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantine-

drift mv.) 

 Kommunal-, regionsråds-, folketings- og EU-parla-

mentsvalg samt folkeafstemninger 

 

Politikområdet omfatter også kommunens Borgerservice, 

hvor vi har samlet de ydelser, ekspeditioner og informa-

tioner, som mange borgere har brug for. Dermed kan 

borgerne få svar på de fleste spørgsmål ét og samme 

sted.  

Endelig handler politikområdet om kommunens service i 

forhold til erhvervsområdet, hvor vi har fokus på fortsat 

at skabe attraktive rammer for at starte og drive virksom-

hed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i samarbejde 

med Greve-Solrød Erhvervsservice. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området. 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Orden i økonomien 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 4 – samlet sum 117.013 

Indenfor servicerammen 115.831 

Udenfor servicerammen 1.463 

Ledelsessekretariat og IT 45.289 

Økonomiafdeling 22.939 

Personaleafdeling 33.593 

Borgerservice 10.645 

Teknik og Miljø 1.817 

Job- og Socialcenter 1.503 

Øvrige afdelinger 463 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Imagestrategi 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Byrådets vision og pejlemærker 

 Borgertilfredshedsundersøgelse  

 Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv. 

 Virtuel borgerbetjening 

 Ny persondataforordning  

 E-handelssystem 

 Justeret design 

 Projekt nærvær 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Automatisering af manuelle processer (robotics) 

 

 

 

 

  

Politikområde 4:  

Administration, borger- og erhvervsservice 
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Politiske mål 
 

Politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice 

 

  

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

 Bæredygtig udvikling  

 Orden i økonomien 

Automatisering af arbejdsprocesser 

Borgerne skal opleve et fokus på kerneopgaven.  

  

Det sker ved automatisering af relevante manuelle ar-

bejdsprocesser (robotics). 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

Kommunikation om kommunen 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er det bedste 

sted at leve og bo.  

  

Det sker gennem historier i pressen og på de sociale me-

dier, der fremhæver Solrød Kommunes mange aktiver.  

Målrettet kommunikation med borgerne 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune kommunikerer 

målrettet og direkte med dem.  

  

Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og 

projekter samt ved at styrke den personlige og direkte 

kommunikation med borgerne samt på de sociale me-

dier.  

Attraktivt at være virksomhed 

Virksomhederne skal opleve, at det er attraktivt at starte 

og drive virksomhed i Solrød Kommune.  

  

Det sker ved at understøtte virksomhedernes ønsker og 

behov ved at sikre relevant og nødvendig viden om mu-

lighederne i samarbejdet med Solrød Kommune samt er-

hvervsfremmesystemet.  

 Orden i økonomien 

 Bæredygtig udvikling 

 Læring og udvikling hele livet 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Attraktiv arbejdsplads 

Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en at-

traktiv arbejdsplads, som de er stolte af. 

  

Det sker ved at: 

 Arbejde med rekruttering og fastholdelse af kompe-

tente medarbejdere. 

 Fastholde indsats på trivsel og nærvær jf. Projekt 

Nærvær. 

 Der arbejdes med at udbygge storytelling og ar-

bejdspladsens image. 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 1 Nye budgetinitiativer 

Af tabel 3 fremgår de nye initiativer i, som er indarbejdet i budget 2021-2024. Beløbene i oversigten er angivet i hele 

1.000 kr. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

04-20 Lokalebookingsystem 

Der afsættes midler til anskaffelse af lokalebooking- og tilskudssystem i 2021.  Anskaffelsen forventes at koste 330.000 

kr. mens den årlige drift udgør 55.000 kr. Budgettet placeres i IT afdelingen, mens Kultur og Fritid er bruger af systemet. 

 

Årsagen til investeringen er at det gamle system er under udfasning, samtidigt med at det nye system vil kunne løse 

flere opgaver og er mere brugervenligt. Herunder: 

 

Primært sæsonfordeling af faciliteter til folkeoplysende aktiviteter samt tilskud hertil. Men også enkeltstående bookin-

ger til andre brugergrupper: selvorganiserede borgere, frivillig sociale aktører, grundejere, skoler, daginstitutioner, mv.  

Det forventes at give en bedre service til flere borgere. Fx selvorganiseret booking og betaling for leje/lån, hvilket kan 

øge udnyttelsen af kapaciteten ved at kunne tilbyde til andre brugergrupper samt med opkrævning af betaling.  

 

Samlet budget 2021-2024 
 
Tabel 2 Samlet budget for perioden 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

04-20 Lokalebookingsystem 385 55 55 55 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 4 – samlet sum 117.013 112.529 116.132 115.565 

Inden for servicerammen 115.549 112.348 114.931 114.363 

Ledelsessekretariat og IT 45.289 45.096 44.932 44.934 

Økonomiafdeling 22.239 19.672 22.722 22.213 

Personaleafdeling 33.593 33.595 33.889 33.889 

Borgerservice 10.645 10.292 9.695 9.634 

Teknik og Miljø 1.817 1.816 1.816 1.816 

Job- og Socialcenter 1.503 1.503 1.503 1.503 

Øvrige afdelinger 463 375 375 375 

Uden for servicerammen 1.463 181 1.202 1.202 

Personaleafdeling 1.463 181 1.202 1.202 
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I tabel 2 fremgår det samlede budget for 2021-2024 for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området. 

Det samlede budget på politikområde 4 udgør 117,264 mio. kr. i 2021. Hovedparten af budgettet er fordelt på de tre 

stabsafdelinger, Ledelsessekretariatet og IT, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen samt Borgerservice. 

 

Særligt for budget 2021-2024 er, at der er budgetlagt med udgifter kategoriseret som serviceudgifter uden for ser-

vicerammen under Personaleafdelingen. Ændringen skyldes den nye ferielov, hvor der løbende skal indbetales midler 

til indefrysning i ”Feriefonden”. Det resterende budget er alt sammen serviceudgifter inden for rammen. På alle områ-

der undtagen Personaleafdelingen vil alle budgettal derfor være serviceudgifter inden for rammen, selvom det ikke 

står eksplicit i tabellerne.  

 

Hovedparten af budgetjusteringerne dækker over en række administrative tilrettelser, fx justering af budgetsikker-

hedspuljer, interne forsikringsordninger og centrale puljer samt enkelte fejlrettelser, som er konstateret siden den 

tekniske vedtagelse af budget 2020-2023. 

 

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.  
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Ledelsessekretariat og IT 
 
Tabel 3 Samlet budget for Ledelsessekretariatet og IT 

Ledelsessekretariatet har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, Byråd, direktion og chefgruppe, tværgå-

ende organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation og digitalisering. Herunder robotics, som ved hjælp af auto-

matisering har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med henblik på at realisere 

gevinster. Derudover er kommunens it-afdeling underlagt Ledelsessekretariatet, herunder drift, vedligeholdelse og 

udvikling af it-infrastruktur, it-systemer og digital selvbetjening. Desuden afholdelse af kommunal- og regionsråds-, 

folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Ledelsessekretariatet. Afdelingen 

har i 2021 et samlet budget på 45,289 mio. kr. 

 

Afdelingens ØD-budget udgør 7,536 mio.kr i 2021. Budgettet under Team IT, ØD på 4,969 mio. kr. udgør de persona-

lemæssige udgifter til it-området. Dertil kommer budgettet til KKR-medarbejdere, som netto er et nulsumsbudget, 

fordi medarbejderne finansieres kollektivt af kommunerne i KKR Sjælland. Medarbejderne er placeret i Solrød Kom-

mune pga. borgmesterens formandskab for KKR. Tilsammen udgør de tre områder én selvstændig ØD-ramme på i alt 

12,509 mio. kr. 

 

Sekretariatet administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det 

politiske arbejde. Budgettet er i 2021 på 616 t.kr. Der er derudover i 2021 afsat 622 t.kr. i budgettet til afholdelse af 

kommunal- og regionsrådsvalg. I 2023 er der afsat 538 t.kr. til afholdelse af folketingsvalg, og i 2024 er det afsat 540 

t.kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalg. 

 

Afdelingen administrerer et budget på 444 t.kr. i 2021 til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især 

samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), Greater Copenhagen og Rammeaftalese-

kretariatet. 

 

Under Rådhus, ØD ligger sekretariatets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den udgør 760 t.kr. i 2021 og indeholder 

eksempelvis budget til porto og Copydan. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Ledelsessekretariat og IT – samlet sum 45.289 45.096 44.932 44.934 

Sekretariat, ØD 7.536 7.536 7.536 7.536 

Byrådet 616 770 620 620 

Valg 622 0 538 540 

Kommunale samarbejder 445 445 445 445 

Team IT, ØD 4.969 4.969 4.969 4.969 

KKR-medarbejdere 4 4 4 4 

Rådhuset, ØD 760 852 760 760 

Rådhuset, U-ØD 2.896 2.896 2.896 2.896 

IT – området, ØD 26.864 26.587 26.587 26.587 

IT-puljer 579 1.039 579 579 
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Afdelingens andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD er på 2,896 mio. kr. i 2021. Under området ligger tværgående 

puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening, udgifter til DIA dag samt direktionens udviklingspulje. Dertil 

kommer budget til betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontin-

gent til KL langt hovedparten. 

 

Afdelingen har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til it samt kom-

munens it-infrastruktur og it-systemer. Hertil er der afsat 26,864 mio. kr. i 2021. Budgettet udgør sin egen ØD-ramme. 

Budgettet er væsentligt højere end tidligere. Det skyldes en centralisering i 2019 af udgifter til it-arbejdspladser og 

systemer. Der er også centraliseret budget til it-systemer, som er samlet centralt for et skærpet fokus på kommunens 

it-udgifter, særligt med henblik på en forbedret kontraktstyring.  

 

Til sidst administrerer afdelingen en række puljer relateret til IT. Der er i alt 0,579 mio.kr. i 2021. Det dækker over den 

faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på IT området. Ud over dette er der afsat en 

pulje til udgifter i forbindelse med arkiveringen af KMD Sag i 2022. 
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Økonomiafdeling 
 
Tabel 4 Samlet budget for Økonomiafdelingen 

Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab og tilrettelægger procedure og forretnings-

gange, der sikrer en sund og stabil økonomi. Det er derfor afdelingens primære formål at understøtte direktionen og 

ledelsen i økonomiske anliggender.  

 

Økonomiafdelingen indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den 

øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse 

tværgående budgetpuljer. Afdelingens budget i 2021 udgør netto 22,239 mio.kr. 

 

Økonomiafdelingens ØD-ramme er i 2021 på 7,877 mio. kr. Dertil kommer et budget på 59 t.kr., som er afdelingens 

andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser fx analyser og andre økonomistyrings-

opgaver. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger et budget på 3 t.kr. til udgifter til revision, gebyrudgifter, fejlret-

telser m.v. 

 

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget på -2,798 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. ældre- og renovations-

området. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på henholdsvis ældre -og renovationsområdet. Der er 

derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.  

 

Der er i 2021 afsat 4,118 mio. kr. i barselspuljerne. Puljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække 

en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af 

puljen er sket ved at den enkelte afdeling eller institution udbetaler et bidrag på 0,407 % af den afsatte lønsum.  

 

Til sidst har afdelingen ansvaret for diverse tværgående puljer på i alt 12,981 mio. kr. i 2021. Dette er puljer som alene 

omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer som gælder for den enkelte pulje. Budgettet nedskrives 

derfor i løbet af året. Puljerne beskrives nærmere nedenfor. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Økonomiafdeling – samlet sum 22.239 19.672 22.722 22.213 

Økonomiafdeling, ØD 7.877 8.171 8.171 8.171 

Administrationsbidrag -2.798 -2.378 -2.378 -2.378 

Rådhuset, ØD 59 59 59 59 

Rådhuset, U-ØD 3 3 1.494 3 

Øvrige puljer 12.981 9.699 11.258 12.240 

Barselspuljer 4.118 4.118 4.118 4.118 
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Tabel 5 Udspecificering af øvrige puljer 

Generelle reserver 

Pulje til budgetoverholdelse, som er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 10,548 

mio. kr. for 2021, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes 

serviceramme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven. 

 

Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 

Der er afsat en pulje tildækning af helt ekstraordinære, eller svært budgetterbare udgifter som forventes at følge af 

den kraftige demografiudvikling og som derfor ikke forventes at kunne håndteres inden for de afsatte demografipuljer. 

Puljen udgør 1,121 t.kr i 2021, efter at der er anvendt 274 t.kr. til finansiering af budgetaftalen for 2021. 

 

Lov- og cirkulæreprogram 

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt konsekvenser af love og cirkulærer, der påvirker den kommunale økonomi 

for 2021. Heri indgår love vedtaget fra efteråret 2019-juni 2020. I det omfang midlerne ikke er udmøntet direkte på de 

pågældende områder, fx som følge af sen lovvedtagelse el. manglende vejledninger, er der afsat denne pulje. Midler 

fra puljen kan tilføres i forbindelse med budgetopfølgningen eller gennem selvstændig sag. 

 

Forbedring af driftsbalance 

Der blev i budgetaftalen for budget 2019-2022 afsat en pulje med henblik på at der i budgetprocessen til budget 

2020-2023 skal udarbejdes et handlekatalog med forslag til en forbedring af driftsbalancen. Der blev i budget 2019 

forudsat en minimum besparelse på 2 mio.kr. i 2021, 4 mio.kr. i 2022 og 6 mio.kr. i 2023 (i 2019-priser). Den til enhver 

tid stående restpulje skal senest udmøntes hvert budgetår. 

 

Der er i budgetprocessen til budget 2021 fundet over 695 t.kr., hvorved der resterer 1.026 t.kr. i manglede effektivise-

ring i 2021. Den manglende effektivisering i 2021 fordeles med 1/3 i hvert af årene 2022-2024. Der resterer en ud-

møntning i 2022 på og 3,370 mio.kr., 3,050 mio.kr. i 2023 og 2,766 mio. kr. i 2024 og frem.  

 

Der skal derfor arbejdes med at finde yderligere besparelser i budgetprocessen i 2022. Effektiviseringstiltagene fremgår 

af tabel 6 nedenfor. 

 

Vækst- og organisationspulje 

I takt med den befolkningsmæssige udvikling øges presset på de administrative funktioner. Der afsættes derfor midler 

til at imødegå den mest presserende del af behovet. Beløbet er afsat som pulje, der kan disponeres af Direktionen.  

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige puljer – samlet sum 12.981 9.699 11.258 12.240 

Generelle reserver 10.548 10.654 10.872 10.979 

Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 1.121 876 1.117 1.117 

Lov- og cirkulæreprogram 977 497 682 682 

Forbedring af driftsbalance 0 -3.370 -3.050 -2.766 

Vækst- og organisationspulje 656 1.682 2.596 3.508 

Gevinstrealisering -320 -640 -960 -1.280 
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Tabel 6 Udmøntning af effektiviseringer 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Udmøntning af effektiviseringer 1.721 3.772 3.772 3.772 

Udbudskonsulent -72 -122 -442 -761 

Gebyr på udlæg -36 -36 -36 0 

Overføre midler fra gevinstpulje -586 -586 -586 -586 

Til senere udmøntning -1.026 342 342 342 

Udmøntning afventer 0 3.370 3.050 2.766 
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Personaleafdeling 
 
Tabel 7 Samlet budget for Personaleafdelingen 

Personaleafdelingen servicerer hele organisationen ift. løn- og personalespørgsmål. Yderligere er afdelingen ansvarlig 

for en række HR aktiviteter, herunder generel kompetenceudvikling, trivselsmålinger, MED-struktur og arbejdsmiljø. 

Afdelingen har også budgetansvaret for diverse tværgående personalemæssige budgetpuljer. Dertil kommer at afde-

lingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, f.eks. lederløn, løn til kontorelever og barsels-

pulje. 

 

Personaleafdelingens ØD-ramme udgør 5,530 mio.kr. i 2021. Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-

ramme, som er på 294 t.kr. Budgettet her er afsat til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen 

anvender til jobopslag. 

 

Under Rådhuset, U-ØD er i 2021 budgetteret med 1,379 mio. kr. hvilket dækker diverse personalepolitiske initiativer. 

Derudover er der afsat 1,685 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af afdelingen. 

 

Afdelingen administrerer en række lønpuljer som i alt udgør 1,513 mio. kr. i 2021. Puljerne fordeles ud til de enkelte 

afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er 

beskrevet nærmere sidst i afsnittet. 

 

Personaleafdelingen administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som i 2021 er på 4,669 mio. kr. 

Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Personaleafdeling – samlet sum 35.057 33.776 35.091 35.091 

Indenfor servicerammen 33.593 33.594 33.889 33.889 

Personaleafdelingen, ØD 5.530 5.530 5.530 5.530 

Rådhuset, ØD 294 294 294 294 

Rådhuset, U-ØD 1.379 1.379 1.378 1.378 

Kontor- og IT-elever 1.685 1.563 1.441 1.441 

Lønpuljer 1.513 1.513 1.513 1.513 

Politisk organisation 4.669 4.669 4.669 4.669 

Direktion og I/A-ledere 7.813 7.813 7.813 7.813 

Tjenestemandspensioner 7.825 7.825 7.825 7.825 

Arbejdsskade 1.587 1.783 2.200 2.200 

Løntilskud m.v. 1.299 1.226 1.226 1.226 

Udenfor servicerammen 1.463 181 1.201 1.201 

Lønpuljer 1.463 181 1.201 1.201 
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nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Æld-

rerådet og Grønt Råd. 

 

Afdelingen administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt institutions- og afdelingsledere på tværs 

af kommunen. Budgettet på 7,813 mio. kr. udgør den del af lønbudgettet, der tilhører politikområde 4, som nærmere 

bestemt dækker udgifter til direktionen samt ledere af Ledelsessekretariatet, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen 

og Borgerservice. Budget til aflønningen af de resterende institutions- og afdelingsledere er placeret på de pågæl-

dende politikområder. 

 

Yderligere administreres budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud af Personaleafdelingen. De 

7,825 mio. kr. til tjenestemandspension dækker udgifter på tværs af kommunen til både genforsikring og igangvæ-

rende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade på 1,587 mio.kr. dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud 

m.v. udgør i alt 1,299 mio. kr. på politikområde 4. Dette dækker primært lønudgifter til personale ansat i fleksjob i 

kommunen, mens det resterende er afsat til integrationsgrunduddannelsen (IGU). Der er afsat yderligere midler til 

fleksjob på andre politikområder.

Tabel 8 Udspecificering af lønpuljer 

Direktionens lønpulje 

Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger med institutions- og afdelingsledere. Der er i 

2021 afsat 429 t.kr. 

 

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU) mv. 

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne 

anvender til arbejdet i HMU. 41 t.kr. er afsat til puljen i 2021. 

 

Organisationsforhandlinger 

Pulje er afsat til imødegå lønstigninger, der afviger fra den generelle udvikling (skævvridning), og derfor gør at løn-

budgettet tilrettes manuelt.  Midlerne henstår fra sidste overenskomstforhandling fra 2018, og vil blive revurderet i 

forbindelse med næste overenskomstfornyelse (2021).  Derudover kan puljen anvendes til uforudsete følgevirkninger 

af overenskomst 2018. 

 

Lønsumspulje 

Puljen er tænkt til at dække ekstraordinære driftsmæssige forhold, der har væsentlige negative økonomiske konse-

kvenser. Der skal aktivt ansøges om dækning fra puljen, som i 2021 udgør 285 t.kr. 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Lønpuljer – samlet sum 2.976 1.694 2.714 2.714 

Direktionens lønpulje 429 429 429 429 

Fællesudgifter HMU m.v. 41 41 41 41 

Organisationsforhandlinger 445 445 445 445 

Lønsumspulje 285 285 285 285 

Feriefond, Indefrysning 1.463 181 1.201 1.201 

Fratrædelser m.v. 313 313 313 313 
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Feriefond, Indefrysning 

Der er afsat en pulje til at dække udgifter til indefrysning af opsparede feriemidler i forbindelse med den nye ferielov.  

 

Fratrædelser mv. 

Puljen er afsat til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i forbindelse med 

uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 eller 3 måneders løn). Puljen 

udgør 313 t.kr. i 2021 
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Borgerservice 
 
Tabel 9 Samlet budget for Borgerservice 

Afdelingen varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon 

eller mail. Afdelingen sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice vare-

tager også kontrolindsatsen mod socialt bedrageri og kommunens samlede opkrævning af restancer. Fra 2017 har 

afdelingen også varetaget inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I 2024 skal opgaven efter planen 

igen overgå til Gældsstyrelsen. Afdelingens samlede budget er 10,563 mio.kr. i 2021. 

 

Afdelingens ØD-ramme er i 2021 på 5,183 mio. kr. Hertil kommer afdelingens andel af Rådhusets, ØD på 159 t.kr. i 

2021. Budgettet er afsat til at dække udgifter til informationsannoncer i diverse medier.  

 

Under Rådhuset, U-ØD har afdelingen et indtægtsbudget på 707 t.kr. i 2021. Budgettet dækker en række gebyrind-

tægter, som Borgerservice opkræver. I 2021 indføres gebyr på 450 kr. for underretning om udlæg, der forventes at 

betyde en merindtægt på 36 t.kr. årligt. 

 

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget på 6,009 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker de admi-

nistrationsgebyrer, som kommunen bliver opkrævet årligt. Det skyldes, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en 

del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der 

afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne 

af kommunerne. Det er forudsat i budgettet at udgiften til Udbetaling Danmark vil falde i årene 2022-2024, baseret på 

udmelding fra Kommunernes Landsforening. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Borgerservice – samlet sum 10.645 10.292 9.695 9.634 

Borgerservice, ØD 5.183 5.183 5.183 5.183 

Rådhuset, ØD 159 159 159 159 

Rådhuset, U-ØD -707 -707 -707 -671 

Udbetaling Danmark 6.009 5.657 5.059 4.963 
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Teknik og Miljø 
 
Tabel 10 Samlet budget for Teknik og Miljø 

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice er for 2021 på 761 t.kr. Kantinedriften på 

Rådhuset er for 2021 på 1,057 t.kr.  

 

Job- og Socialcenter 
 
Tabel 11 Samlet budget for Job- og Socialcenteret 

På politikområde 4 administrerer Job- og Socialcenteret budgettet til erhvervsservice og iværksætteri. Der er i 2021 

afsat 1,501 mio. kr. Som er fordelt mellem Erhvervssamarbejde og Erhvervshus Sjælland med hhv. 743 t.kr. og 760 t.kr. 

i 2021. 

Førstnævnte dækker primært udgifter til Greve-Solrød Erhvervsservice samt andre udgifter i forbindelse med den lo-

kale erhvervsfremme. Det andet dækker udgifterne til det nye Erhvervshus Sjælland.  

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.817 1.816 1.816 1.816 

Kantinedrift Rådhuset 1.057 1.057 1.057 1.057 

Rådhuset, ØD 761 759 759 759 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Job- og Socialcenter – samlet sum 1.503 1.503 1.503 1.503 

Erhvervssamarbejde 743 743 743 743 

Erhvervshus Sjælland 760 760 760 760 
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Øvrige afdelinger 
 
Tabel 12 Samlet budget for Øvrige afdelinger 

Ældreområdet administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet. Der er afsat 65 t.kr. i 2021. I 2022 er der afsat 

yderligere midler pga. Ældrerådsvalg. 

 

Sundhed og frivillighed har budget til ordningen Sund arbejdsplads, som er gjort permanent fra budget 2021.  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger – samlet sum 463 375 375 375 

Ældreområdet 153 65 65 65 

Sundhed og Frivillighed 310 310 310 310 
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