
NATUR
BØRNEHAVEN

TRYLLEHYTTEN
BØRNEHAVE OG
VUGGESTUE

MUNKEKÆRSKOLEN

10 SOLRØD
UNGSOLRØD

UGLEGÅRDSSKOLEN

HAVDRUP SKOLE

SPIREN
VUGGESTUE

EGEBO
BØRNEHAVE

MOSEBO
BØRNEHAVE

PILEBO
BØRNEHAVE

BØLGEN BØRNEHAVE

NØDDEBO
BØRNEHAVE

PARKBO
BØRNEHAVE

POPPELBO
BØRNEHAVE OG

VUGGESTUE

BIRKEBO BØRNEHAVE

REGNBUEN
VUGGESTUE

SKOVHUSET

LINDEBO
BØRNEHAVE

SKOLER
DAGINSTITUTIONER

Politikområde 5:

Udvikling og læring 
for børn og unge
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Politikområdet Læring og Udvikling for børn og unge 

omfatter Solrød Kommunes dagtilbud, skoler og unge-

område. Politikområdet understøtter vores generelle fo-

kus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryg-

hed, sundhed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder her-

under på at støtte, at Solrød Kommunes børn og unge 

udvikler sig til dannede og livsduelige mennesker. Vi har 

et særligt fokus på at skabe høj kvalitet i overgange på 0-

18 års området med sammenhæng, kontinuitet og flek-

sible rammer for det enkelte barn/unge, som giver tryg-

hed til børn, unge og forældre. 

 

Vi tager udgangspunkt i barnet/den unge og de ressour-

cer, barnet/den unge og deres familie har.  

Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde 

med forældrene, som vi ser som aktive borgere, der tager 

ansvar. Vi stiller krav til både os selv som kommune og til 

forældrene i forhold til at tage ansvar for at skabe de ide-

elle rammer for børn og unges trivsel og læring og de 

fællesskaber som børn indgår i. 

 

Konkret arbejder vi med følgende indsatser 

 Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. 

klassecenter 

 Fritidstilbud i SFO og klubber 

 Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) 

 Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for 

de 0-18 årige) 

 Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR) 

 Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi 

(SSP) 

 Overgange mellem tilbud og overgange fra skoler til 

ungdoms- og erhvervsuddannelser 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 5 – samlet sum 348.067 

Børne- og ungerådgivningen 46.834 

Dagplejen 20.494 

Daginstitutioner 98.532 

Læring og Udvikling -28.745 

Skoler og SFO’er 165.353 

UngSolrød 20.684 

Øvrige 24.916 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Inklusionsstrategi 

 Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kom-

mune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af folkeskolereformen 

 Implementering af ny Folkeskolelov per 1. august 

2019 

 Implementering af Kommunal ungeindsats (KUI) 

 Implementering af dagtilbudsreform 

 Implementering af Dannelsesstrategi 

 Medieguide for dagtilbudsområdet 

 Medieguide for skoleområdet 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Udarbejdelse af ny strategi for fællesskaber 

 Udarbejdelse af Retning og Mål for dagtilbuds-

området 

 Implementering af AULA på skole- og dagtil-

budsområdet 

 

 

Politikområde 5:  

Læring og udvikling for børn og unge 
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Politiske mål 
 

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

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

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

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

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Sol-

rød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Politikområde 5: Udvikling og læring for børn og unge 

  

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

 Læring og udvikling hele livet  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

Dannelse og dannelsesstrategi 

Forældrene skal opleve, at børn og unge i Solrød Kom-

mune opnår en styrket dannelse, som gør dem til mere 

livsduelige mennesker, der har de rette færdigheder i 

rygsækken i alle overgange.  

  

Dette sker ved, at dagtilbud, skoler og tilbud til unge ar-

bejder med børn og unges dannelse ud fra dannelses-

strategiens dannelsessyn og strategiske indsatser. 

Dannelse og dannelsesstrategi 

De unge i Solrød Kommune skal opleve, at de mange til-

bud, de kan vælge imellem, understøtter dem i at udvikle 

sig til fagligt dygtige, selvstændige, demokratiske og livs-

duelige mennesker, der på kompetent vis er i stand til at 

indgå i fællesskaber lokalt og globalt. 

  

Dette sker ved, at UngSolrøds tilbud er attraktive og mat-

cher de unges ønsker og forventninger samt understøtter 

de unges faglige, sociale og personlige kompetencer til 

fx at deltage i fællesskaber, samskabe og styrker de un-

ges selvstændighed. 

Dannelse og teknologi 

Børn, unge og forældre skal opleve, at kommunens til-

bud sætter fokus på og arbejder med børns og unges 

sprog på de sociale medier med den effekt, at børn og 

unge får mere viden om og flere færdigheder i, hvordan 

de skal kommunikere respektfuldt og ikke ekskludere an-

dre på de sociale medier. 

  

Det sker ved, at skolerne i indskolingen, mellemtrinnet og 

udskolingen arbejder med teknologiforståelse i forskel-

lige fag. Dertil at man i klasserne taler med eleverne om, 

hvordan de skal agere dannet på de sociale medier, her-

under hvordan man kommunikerer respektfuldt og ikke 

ekskluder andre på de sociale medier. Dette sker bl.a. ved 

at bruge SSP´s undervisningstilbud om digital dannelse 

på alle klassetrin. 

  

Det sker ved, at man i UngSolrød i de forskellige tilbud, 

herunder 10. klassen, arbejder med unges teknologifor-

ståelse, herunder hvordan man agerer respektfuldt og 

ikke ekskluderer andre på de sociale medier. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Overgange på 0-18 års området 

Børn og forældre skal opleve, at børn i Solrød Kommune 

har overgange fra dagtilbud til skoler med høj kvalitet og 

sammenhæng, som giver tryghed for børn og forældre. 

  

Det sker ved, at dagtilbud og skoler implementerer en ny 

overgangsmodel for børn i Solrød Kommune med høj 

kvalitet, fælles dannelsessyn og sammenhæng, samt 

medfører, at forældre oplever, at de får god og den rette 

information om deres børns overgang. 

Overgange på 0-18 års området 

Borgerne skal opleve en styrket overgang og brobygning 

mellem skolerne, ungdoms- erhvervsuddannelser samt 

erhvervslivet, med den effekt, at alle unge i Solrød Kom-

mune træffer det rette valg i forhold til uddannelse. 

  

Det sker ved, at der igangsættes netværk og herunder til-

tag mellem skoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser og 

erhvervslivet i og omkring Solrød Kommune, som styrker 

dialogen og samarbejdet mellem parterne. 

Overgange på 0-18 års området 

Eleverne i 10Solrød skal opleve, at de er afklarede og 

valgkompetente, således at de træffer de rette uddannel-

sesvalg. Effekten er, at minimum 30% af eleverne starter 

en erhvervsuddannelse, og at frafaldet fra ungdomsud-

dannelserne bliver mindre. 

  

Det sker ved, at 10Solrød i højere grad sætter fokus på 

erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med udvikling af 

nye fag, praktikforløb og ved at oprette afklaringskurser, 

som præsenterer paletten af erhvervsuddannelser. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Samarbejde med forældre 

Forældre, børn og unge skal opleve et godt forældre-

samarbejde med åbenhed og inddragelse i dagtilbud og 

skoler, samtidig med at forældrene føler sig medansvar-

lige for fællesskaber og forstår samspillet med de fagpro-

fessionelle. 

  

Det sker ved, at skolerne arbejder videre med Retning og 

mål for skolerne med fokus på, at der på hver skole fore-

går et involverende og gensidigt forpligtigende skole-

hjem-samarbejde, hvor det tydeliggøres, at forældre skal 

bakke op om skolens værdisæt for god adfærd og dan-

nelse, samt at der foregår en løbende forventningsaf-

stemning omkring skolens opgave i forhold til elevernes 

læring, udvikling, trivsel og dannelse og forældres ansvar 

for, at deres børn kan indgå i skolernes fællesskaber og 

rammer. 

  

Det sker ved, at dannelsesstrategien formidler hvilken 

dannelse, som Solrød Kommunes børn og unge skal 

opnå i løbet af deres børne- og ungeliv - og herunder, 

hvordan dagtilbud, skoler og ungetilbud vil arbejde med 

dette gennem et fælles dannelses- og læringssyn, samt 

hvilke forventninger, der er til forældres arbejde med de-

res børns dannelse på tværs af 0-18 års området. 

  

Det sker ved, at et tema i Retning og mål for dagtilbuds-

området bliver forældresamarbejde, hvor det tydeliggø-

res, hvilket samarbejde og forventningsafstemning, der 

skal være mellem dagtilbud og forældre. 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Fællesskaber 

Børn, unge og forældre skal opleve gode rammer for fæl-

lesskaber og individ på 0-18 års området, hvilket giver 

tryghed, læring og udvikling for alle børn og unge. 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Det sker ved, at der på baggrund af analysen af inklusi-

onsindsatsen i dagtilbud og skoler samt skolevægring 

udarbejdes en ny strategi for fællesskaber med henblik 

på at videreudvikle gode og fleksible rammer for fælles-

skaber for alle børn og unge i Solrød Kommune. 

Retning og mål i folkeskolerne 

Forældre og elever på skolerne skal opleve, at pejlemær-

kerne fra Retning og mål er nået på alle tre skoler. 

  

Det sker ved, at de tre folkeskoler fortsat implementerer 

og evaluerer arbejdet med Retning og mål for skolerne i 

2020 og 2021. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Retning og mål i dagtilbud 

I slutningen af 2020 er der udviklet Retning og mål for 

Solrød Kommunes dagtilbud. 

  

I forlængelse af den "Styrkede pædagogiske læreplan" 

udvikles der i løbet af 2020 Retning og mål for dagtilbud-

dene i Solrød Kommune. Det sker i en proces mellem Fa-

milie- og uddannelsesudvalget, dagtilbuddene i Solrød 

Kommune og forældre.   
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Demografi 
Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 2020. 

 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud 

For de 0-2 årige forventes børnetallet at stige fra 850 børn til 869 børn i perioden 2020-2024. Det er en stigning på 19 

børn svarende til 2,2 %.  

For de 3-5 årige forventes børnetallet at stige fra 879 børn til 966 børn i perioden 2020-2024. Det er en stigning på 87 

børn svarende til 9,9 %. 

 
Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler 

Generelt er antallet af børn i skolealderen 6-16 år relativt stabilt. I perioden 2020-24 forventes børnetallet at stige med 

103 børn. Det svarer til 3,0 %.  

 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0-2 år 704 754 814 850 847 840 864 869 

3-5 år 744 777 834 879 911 937 971 966 

I alt 1.448 1.531 1.648 1.729 1.758 1.777 1.835 1.836 

Ændring i %  5,73 7,64 4,92 1,67 1,11 3,23 0,03 

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6-10 år 1.524 1.532 1.524 1.480 1.468 1.486 1.541 1.592 

9-12 år  1.269 1.284 1.277 1.295 1.267 1.249 1.209 1.205 

13-16 år 1.230 1.239 1.354 1.331 1.336 1.354 1.334 1.364 

6-16 år i alt 3.425 3.437 3.497 3.456 3.466 3.505 3.499 3.559 

Ændring i %  0,35 1,75 -1,17 0,29 1,13 -0,17 1,70 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 3 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. 

 

05-35 Opnormering, Støttepædagog, Lille Birk 

På grund af stigende børnetal udvides støttepædagogkorpset med én stilling, specifikt til Lille Birk. 

 

05-35B Opnormering, Støttepædagog, Lille Birk (Forældrebetaling) 

Effekten af den ekstra støttepædagogstilling er en større indtægt på forældrebetalingen, på 25 % af beløbet. 

 

06-01 Opnormering, psykolog, PPR 

På grund af stigende børnetal i kommunen, opnormeres PPR med ½ psykologstilling. 

 

Samlet budget 2021-2024 
Tabel 4 Samlet budget 2021-2024 

Tabel 4 viser det samlede budget for politikområdet og for de enkelte afdelinger indenfor området.  

 

Hele budgettet på politikområde 5 er kategoriseret som serviceudgifter inden for serviceramme. Dette vil derfor også 

være gældende for alle budgettal i efterfølgende tabeller på politikområdet, selvom det ikke står eksplicit i tabellerne. 

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de områder, som politikområdet dækker over, samt de afde-

linger, som har budget på politikområdet. 

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

05-35 Opnormering, Støttepædagog, Lille Birk 475 475 475 475 

05-35B Konsekvens af 05-35 på forældrebetalingen -95 -95 -95 -95 

06-01 Opnormering, ½ psykologstilling, PPR 300 300 300 300 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter  348.067 350.218 356.645 360.686 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 46.834 46.646 46.646 46.646 

Daglejen 20.494 20.494 20.494 20.494 

Daginstitutioner 98.532 98.532 98.532 98.532 

Læring og Udvikling -28.745 -29.562 -28.995 -27.183 

Skoler og SFO’er 165.353 165.417 165.537 165.667 

UngSolrød 20.684 20.684 20.684 20.684 

Øvrige afdelinger, herunder demografipuljer 24.916 28.007 33.747 35.847 
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Dagtilbudsområdet  
 

Tildelingsmodel 

 

Antal personaletimer i institutionerne fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver 

og integrerede institutioner): 

 

Antal børn (årspladser) x ugentlig åbningstid / personalekvotient = ugentlige personaletimer 

 

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat til 10,170 

timer i vuggestuen, 5,085 timer i børnehaven samt 6,00 timer i Naturbørnehaven. Det er besluttet, at pædagogandelen 

i daginstitutionerne udgør 60 %. Det er inklusiv ledelse. 

 

Hver institution får et rammebeløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, beskæftigelsesmaterialer, lege-

pladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2021 udgør 2.864 kr. pr. årsplads. 

 

Der er frokostordning i alle kommunale institutioner. Ordningen er 100 % forældrebetalt, og inkluderer udgifter til 

fødevarer samt løn til køkkenpersonale. 

 

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den forventede 

efterspørgsel.  

 

Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, i forhold til det faktisk antal indskrevne børn over årets 12 

måneder, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer til den gennem-

snitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetalsvariable budget). 

 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind ved spidsbelastning. Pr. 1. april overgår 

de børn, som skal starte i skole til august, fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at 

overgå til SFO på privatskole fra børnehave til 1. august. 

 

Vikarer i daginstitutionerne 

Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimer til dækning af vikarforbrug ved sygdom, kurser, 

ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 % på grund af de særlige fysiske rammer. 

 

Dagplejen 

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt efter fastsatte 

kriterier.  

 

Personalenormering - dagplejen 

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. 

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at placere børnene 

hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. To dagplejere pr. gruppe har ikke 4. barn indskrevet, idet de 

fungerer som gæstedagplejere, og modtager endvidere lokalt aftalt funktionsløn. Dagplejen har 18 faste pladser til 

gæstedagpleje. I tilfælde af, at de ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært inden 

for barnets legestuegruppe.   

 

I 2020 er normeringen fastsat til 144 børnepladser, og 48 dagplejere. 
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Tilsynsførende i dagplejen 

Der tildeles 2,02 timer om uger pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer om ugen. De 128 timer 

svarer til 63,4 dagplejere.  

I 2021 er der 48 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet. Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende. 

 

Åbningstider i dagtilbud 

Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskellig åbnings- og luk-

ketid. 

Vuggestuer og børnehaver har en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun åbent i 50 timer pr. 

uge 

 

Lukkedage med nødpasning, hvor én institution i kommunen holder åbent: 

 de 3 dage før påske 

 fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

 dagene mellem Jul og Nytår 

 

Lukkedage uden nødpasning: 

 Grundlovsdag 

 24. december 

 

Friplads 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Socialministeriet offent-

liggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. Der kan ydes fri-

pladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.  

 

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig 

påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i 

dagtilbuddet. 

 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og 

individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen 

herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 
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Tabel 5 Årspladser og timer, 2021, fordelt på institution 

Tabel 6 Prognose for antal årspladser, dagtilbud 

Tabel 7 Budget for demografipuljer 

  

INSTITUTION ÅRSPLADSER 

BH / VG 

Personaletimer 

pr. uge 

Køkken 

timer pr. uge 

Daginstitutioner i alt 845 / 335 7.784,52 556,16 

Birkebo (BH & VG) 44 / 24 467,82 37,13 

Børnenes Idrætshus (BH & VG) 120 / 72 1.342,44 84,13 

Egebo / Naturbørnehave (BH) 88 / 0 528,21 41,66 

Eventyrhaven (BH & VG) 90 / 19 650,88 50,65 

Mosebo & Pilebo (BH) 84 / 0 427,14 40,15 

Nøddebo (BH) 62 / 0 315,27 31,84 

Parkbo (BH & VG) 80 / 36 772,92 54,35 

Poppelbo (BH & VG) 62 / 48 803,43 52,08 

Regnskoven (BH & VG) 95 / 40 889,88 62,58 

Spiren (VG) 0 / 48 488,16 26,54 

Tryllehytten (BH & VG) 120 / 48 1.098,36 75,05 

ALDER 2020 2021 2022 2023 2024 

0-2 år 554 526 527 537 540 

3-5 år 925 917 943 957 947 

0-5 år, i alt 1.479 1.442 1.470 1.494 1.487 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Dagtilbud i alt 2.278 3.760 5.561 5.350 

Vuggestue / Dagpleje 742 848 1.908 2.226 

Børnehave 1.536 2.912 3.653 3.124 
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Skoleområdet inkl. SFO  
På skoleområdet tildeles budget 2021 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2020/21. Derudover 

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

 

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

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

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

vis 7/12 og 5/12. 

 

Klassedannelse 

De økonomiske rammer for skolerne fastlægges ved skoleårets planlægning en gang årligt på baggrund af den politisk 

besluttede tildelingsmodel, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klassedannelse tilrettelægges 

på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål og 

den økonomiske ramme.  

 

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i 0.-9. klasse i en anden skole end distriktsskolen: 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker optages børn bosat i Solrød Kommune før elever, der 

er bosiddende udenfor Solrød Kommune, og søskende har 1. prioritet. 

 

Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, det vil sige, 

afstanden mellem hjem og skole er afgørende. 

 

Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest den 1. januar i 

optagelsesåret. 

 

Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads til 

tilflyttere i skoledistrikterne. 

 

Normeringer til børnehaveklasser 

Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges med maksimalt 

26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august. 

Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 28 ugentlige lektioner, hvor der også deltager en 

skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 4,7 lektioners understøttende undervisning. 

 

Normeringer til 1. – 9. klasse 

Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og antal klasser i 

en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner.  
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Tabel 8 Handlerummet vedr. folkeskolens normalundervisning 

SKOLEÅR 2020-21 ANTAL TIMER 

Antal tildelte undervisningstimer pr. skoleår på de tre folkeskoler 88.470 

Antal tildelte timer til understøttende undervisning (40 % lærere, 60 % pædagoger) 16.134 

Ressourcer til budgetsikkerhed og holddannelse samt vejledere, SSP,  

pædagogisk læringscenter mv. (5,57 timer pr. elev) 
12.900 

Antal stillinger til fagopdelt undervisning samt lærerandel af understøttende undervisning 124 

Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling 767 

 

Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og supple-

rende undervisning, specialsvømning og dansk som andetsprog. Tildelingen sker på baggrund af en pulje, der bereg-

nes som 10,72 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin (ISP puljen).  

 

Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foranstaltninger (spe-

cialklasser på skolerne). I skoleåret 2020/21 er ISP puljen på 24.828 U-timer, svarende til 32,37 lærernormeringer. 

 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervisningsklas-

ser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 

 

Heldagsskole 

Heldagsskolen er Solrød Kommunes tilbud til børn, der af forskellige årsager har sociale og adfærdsmæssige udfor-

dringer i deres skolegang. Disse kan inkludere vanskeligheder med følelsesregulering, socialt samspil, koncentration 

og opmærksomhed. Heldagsskolens formål er på bedst mulig vis at sikre den enkelte elev udvikling, såvel fagligt som 

personligt og socialt. 

Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen og eleverne visiteres til Heldagsskolen via PPR.  

Heldagsskolen drives i henhold til folkeskoleloven. Det betyder, at undervisning og understøttende pædagogik sker 

med afsæt i folkeskoleloven. Indsatserne kan suppleres med socialpædagogisk indsats i samarbejde med Børn og 

Unge Rådgivningen, herunder miljøterapi, dagbehandling og familiebehandling i henhold til Serviceloven. 

 
Tabel 9 Budget 2021 på skoleområdet, fordelt på skole 

SKOLE, I 1.000 KR. BUDGET 2021 

Skoler og SFO’er i alt 165.353 

Havdrup Skole i alt 30.188 

Heraf Havdrup SFO, ØD 5.916 

Uglegårdsskolen i alt 79.720 

Heraf Uglegård SFO, ØD 13.976 

Munkekærskolen i alt 55.445 

Heraf Munkekær SFO, ØD 10.557 
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Tabel 10 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår 

Tabel 11 Prognose for nye 0. klasser 

Rammebeløb 

Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og 

diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, mødeaktivi-

teter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder. 

 
Tabel 12 Rammebeløb, skoler 

RAMME BUDGET 2021 

Grundbeløb pr. skole 140.423 

Beløb pr. elev 2.021 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.216 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.814 

Biblioteksmaterialer 217 

 

  

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Havdrup 495 530 546 589 618 

Munkekær 831 862 890 927 942 

Uglegård 1.125 1.094 1.090 1.084 1.077 

0.-9. klasse uden elever i specialklasser 2.451 2.486 2.526 2.600 2.637 

Elever i specialklasser 112 102 102 102 102 

Elever i alt 2.563 2.588 2.628 2.702 2.739 

Ændring i pct.  0,98 1,55 2,82 1,37 

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Elevtal 0. klasse 232 266 259 284 291 

Antal 0. klasser 10 11 12 12 12 
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SFO 1 og SFO 2 

Da både SFO 1 og SFO 2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligtet til at betale søskendetilskud.  

Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat 

pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld pris for den dyreste plads, men kun 

halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO. 

 

Tildelingsmodel SFO 1 

Der tildeles 81,92 timer tilsynstimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsbarn, der starter i SFO 1 1. 

april i 3 måneder af året. De 19,49 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, SFO’erne må have i den 

periode, hvor børnene er startet i SFO 1, men endnu ikke i skole.  

Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. Normeringen 

deles i forholdet 70/30 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Leder- og souschefstillinger trækkes fra pæda-

gognormeringen. 

Der forventes 924 årspladser, og derudover er der 250 nye børnehaveklassebørn fra april 2020, hvilket giver 62,5 års-

pladser med 19,49 ekstra tilsynstimer. 

Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5,45 timer dagligt i de dage, hvor skolen har åbent (200 dage årligt), 

samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). 

 
Tabel 13 Åbningstid, SFO 

Tildelingsmodel SFO 2 

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen udtrykkes 

som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden. Som faktor i udregningen anvendes en 

beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra følgende formel: 

 

Ud fra det samlede budget til SFO 2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Belastningsgra-

den er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for budgettildelingen. 

 

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO 1 og i SFO 2. 
 

  

ÅBNINGSTID 
ANTAL 

DAGE 

MORGEN 

ÅBNING 

FORMIDDAG 

ÅBNING 

EFTERMIDDAG 

ÅBNING 

I ALT  

DAGLIGT 

I ALT 

UGENTLIGT 

I ALT  

ÅRLIGT 

Skoledage 200 1,5 0 3,95 5,45 27,25 1.090 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 
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Tabel 14 Prognose for antal årspladser, SFO 

Tabel 15 Rammebeløb, SFO 

 

 

 

 

 

  

 2020 2021 2022 2023 2024 

SFO1  i alt 910 941 980 1.040 1.079 

Havdrup  175 185 202 228 254 

Munkekær 316 335 358 379 394 

Uglegård 419 421 420 433 431 

SFO 2 i alt 578 564 543 533 550 

Havdrup  118 115 113 115 115 

Munkekær 198 196 188 190 196 

Uglegård 262 253 242 228 239 

RAMME BUDGET 2021 

Pr. årsplads i SFO1 1.518 

Pr. årsplads i SFO2 973 

Rammebeløb til børn i x-klasser er 10 pct. højere  
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Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 
 
Tabel 16 Budget i BUR. 

Børn og Unge Rådgivningens har tre faglige afsnit på politikområde 5 – PPR, Sundhedstjenesten og Væksthuset. Alle 

afsnit indgår i det understøttende arbejde med udvikling og læring for børn og unge. 

 

PPR 

PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for både skole-

børn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af specialundervisning og speci-

alpædagogisk bistand sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning og vejledning af lærere, 

pædagoger og forældre er en integreret del af PPRs opgaver. 

 

PPRs rådgivning og vejledning foregår inden for fire faglige områder af følgende faggrupper: Psykologer, specialun-

dervisningskonsulenter, tale-hørelærere (inkl. 2-sprogspædagog) og fysioterapeuter. 

 

Sammen med skoler og daginstitutioner, og på tværs af BURs faglige afsnit, arbejdes ud fra en inkluderende tanke-

gang. 

 

Sundhedspleje 

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten og indtil de forlader 

folkeskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i familie-forbe-

redelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersøgelser af skoleele-

verne. Derudover varetager sundhedsplejerskerne forebyggende kampagner fra Sundhedsstyrelsen omkring sex og 

rygning til 10Solrød, produktionsskolen samt Solrød Gymnasium. 

 

Tandpleje 

Solrød Kommune er praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger foregår hos 

privatpraktiserende tandlæger.  

 

Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige tænder (risiko-

børn) behandles efter behov.  

 

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tandplejeren, og 

visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til 

private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om fysiologisk belæg for behandling. 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR), i alt 46.834 46.646 46.646 46.646 

PPR 6.336 6.148 6.148 6.148 

Sundhedspleje, herunder tandpleje 14.088 14.088 14.088 14.088 

Væksthuset, ØD 4.401 4.401 4.401 4.401 

Støttepædagoger, ØD 10.167 10.167 10.167 10.167 

Øvrigt 11.842 11.842 11.842 11.842 
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Væksthuset 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe udvikling og forandring, så børn og unge i højere 

grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. Væksthuset medvirker til at skabe forandringer både hos barnet og i 

barnets omgivelser. 

 

Væksthuset har tilbud til både småbørn og skolebørn, bl.a. familiestue, gruppetilbud for børn med særlige behov, 

ressource- og støttepædagoger til børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, familie-klasse, kon-

sultativt klassearbejde og det mobile indskolingstilbud. 

 

Solrød Kommune har ikke egne specialbørnehavepladser. For at sikre bedst mulige forhold for familierne og i nærmil-

jøet er der oprettet en række permanente gruppetilbud i form af Minigruppen (lokaler i Væksthuset), som er et del-

tidstilbud for børnehavebørn med behov for støtte og guidning primært i forhold til adfærd og socialisering, Sprog-

gruppen (lokaler på Solrød gl. Skole), som er et tilbud til børn i alderen 4 – 6 år med sproglige og kommunikative 

vanskeligheder, og Lille Birk (lokaler i Birkebo Børnehave), som er en basisgruppe / heldagstilbud for børnehavebørn 

med sammensatte vanskeligheder. 

 

Støttepædagogkorpset 

Støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret et støttepædagogkorps 

i Væksthuset, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver udføres af institutio-

nernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. 

For at understøtte den løbende pædagogiske udvikling og forandring, så børn og unge i højere grad kan rummes i 

deres familie og nærmiljø, er der som en del af støttepædagogkorpset ansat ressourcepædagoger, som udover direkte 

støtte til børn og hjælp i overgangen fra institution til indskoling, yder konsultativ sparring til støttepædagoger og 

daginstitutionernes pædagoger. 

 

Inklusion 

Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. 

 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

 

Der er afsat inklusionsmidler, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til normalklasse 

i lokal folkeskole eller for at undgå segregering, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklusions-

fremmende indsatser og initiativer, herunder inklusionsvejledere på skolerne.  
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Læring og Udvikling  
 
Tabel 17 Budget i Læring og Udvikling 

Læring og Udvikling 

Læring og Udvikling (LUA) varetager en række sekretariats- administrative- og udviklingsopgaver på 0 -18 års området.  

 

Af administrative opgaver kan nævnes visitering af pladser til dagtilbud, SFO 1 og SFO 2, skoleindskrivning, skoleårets 

planlægning, mellemkommunal afregning, administrering af elever og behandling af borgerhenvendelser mm. 

 

Som sekretariat har afdelingen har ansvaret for politisk betjening af byrådet, herunder særligt Familie- og uddannel-

sesudvalget vedrørende sager på området. Dertil har afdelingen ansvaret for betjening af direktionen og understøtter 

diverse ledelsesfora på 0-18 års området.    

 

LUA implementerer diverse politiske- og lovbestemte beslutninger. Af lovbestemte beslutninger kan nævnes udarbej-

delse af kvalitetsrapporter og øvrig ny lovgivning på skoleområdet samt implementering af dagtilbudsloven. I forhold 

til politiske beslutninger er LUA ansvarlig for fx udarbejdelse og implementering af dannelsesstrategien, Medieguide 

på dagtilbuds- og skoleområdet og Retning g mål på dagtilbuds- og skoleområdet. Dertil er afdelingen ansvarlig for 

at igangsætte og implementere forskellige sundhedsindsatser og andre tiltag, i samarbejde med lokale aktører i Solrød 

kommune og omegn, fx erhvervslivet, kultur- og fritidslivet og ungdomsuddannelserne. 

 

Endvidere varetager LUA årligt tilsyn af dagtilbud og har tilsyn med skolerne via kvalitetsrapporter. Dertil ydes pæda-

gogisk faglig bistand til dagtilbud og skoler. 

 

Afdelingen har en særlig opgave i at følge udviklingen på 0-18 års området, herunder børnetallet og kapaciteten i 

dagtilbud og skoler, så der sikres en bæredygtig pædagogisk og økonomisk udvikling på området. 

 

Dagtilbud – centralt 

Budgettet til dagtilbudsområdet centralt omfatter forældrebetaling samt søskendetilskud, mellemkommunale betalin-

ger, udgifter til private institutioner, tilskud til pasning af eget barn mv. 

 

Skoleområdet – centralt 

Budgettet til skoleområdet centralt omfatter udgifter til mellemkommunale betalinger, bidrag til statslige og private 

skoler samt budget til kompetenceudvikling.  

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Læring og Udvikling (LUA), i alt -28.745 -29.562 -28.995 -27.183 

LUA, ØD 3.695 3.695 3.695 3.695 

Dagtilbud, centralt -49.698 -50.201 -50.201 -50.201 

Centrale udgifter vedr. skoleområdet 17.257 16.494 17.511 19.323 
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UngSolrød 
 
Tabel 18 Budget i UngSolrød 

UngSolrød er fritidstilbud målrettet unge i alderen 13-18 år.  

 

Erhvervsklasser 

I Erhvervsklasserne gives eleverne en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddannelsesfor-

løb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 

Erhvervsklasserne er møntet på den gruppe af unge, som anses for at være marginaliseringstruede, typisk på grund af 

personlige, sociale og/eller faglige problemer, der gør det svært for dem, at klare sig videre i uddannelsessystemet og 

i tilværelsen. 

 

Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de faglige 

udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de indgår i. 

Erhvervsklasserne drives i samarbejde med UUV i Køge og der optages elever fra Solrød, Greve og Køge kommuner. 

 

SSP 

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning (familieafsnit) og Politi. Samarbejdet skal hjælpe børn og unge 

med at undgå kriminalitet og misbrug. 

 

Ungebasen 

Ungebasen er et tilbud til unge mellem 15-25 år, som ikke er uddannelsesparate. Det kan være unge, der er i risiko for 

at falde ud af deres skole eller uddannelse. Eller unge, der allerede er droppet ud af deres uddannelsestilbud og som 

ikke hurtigt kan genoptage deres skolegang, men har behov for en periode med yderligere afklaring og personlig 

udvikling. 

 

UU-Solrød 

Uddannelsesvejledning på grundskoleområdet ligger fra 1. august 2020 under UngSolrød. 4 uddannelsesvejledere 

varetager vejledningen fra 7. – 10. klasse på folkeskolerne, privatskolerne og 10Solrød. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

UngSolrød, i alt 20.684 20.684 20.684 20.684 

Fritidsundervisning, Erhvervsklasser,  

Ungebasen og UUV 
6.569 6.569 6.569 6.569 

SSP 1.195 1.195 1.195 1.195 

10Solrød 9.968 9.968 9.968 9.968 

Ungdomsklubber 1.325 1.325 1.325 1.325 

Musikskolen 1.577 1.577 1.577 1.577 

Øvrigt 50 50 50 50 



112 MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 5: UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 

 

10Solrød 

10Solrød er kommunens 10. klassecenter.   

 

Tildelingsmodellen til 10Solrød er en lektions- og elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på bag-

grund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever.  

Elevtallet i skoleåret 2020/21 er 184 elever fordelt på 8 klasser, hvoraf to af klasserne er EUD10 klasser med i alt 34 

elever. Ca. 2/3 af eleverne kommer fra andre kommuner.  

 

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: 

 Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. 

 Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv.) med 8,0 time pr. elev pr. år. 

 Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. 

 Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. 

 Ressourcer til råderum, vikartimer mv. i % af obligatorisk tid samt vikardækning på 10 % af den obligatoriske un-

dervisningstid. 

 

Ved 767 undervisningstimer udløses der en lærernormering, der beregnes som 1.680 nettotimer. 

 

Der tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbindelse med 

gennemsnitslønnen for lærere. Ud over afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Time-

antallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

 
Tabel 19 Rammebeløb, 10Solrød 

RAMME 2021 

Grundbeløb 97.285 

Beløb pr. elev 4.103 

Rammebeløb til IT og av-udstyr 150.817 

 

 

Ungdomsklubber 

Der findes 2 ungdomsklubber i Solrød. Begge ungdomsklubber er et gratis tilbud til de 13-18 årige. Havdrup Ung-

domsklub ligger på Havdrup Skole, og Solrød Ungdomsklub ligger i Solrød Idrætscenter. 

Pr. 1. august 2020 udvides Solrød Ungdomsklub med et visitationstilbud for elever fra om med 6. klasse, med autisme 

spektrumforstyrrelser. 

 

Musikskolen 

Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år, der tilbydes solounder-

visning på forskellige instrumenter, hold/orkester-undervisning og kor. Ud over drift af musikskoler har kommunen 

mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 
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Øvrige områder 
 

Under øvrige områder hører demografipuljer, økonomiske- og pædagogiske fripladser samt lederlønninger og ar-

bejdsskadeforsikringer.  

 

Økonomiafdelingen 

Økonomiafdelingens budget på området vedrører demografipuljer til dagtilbud, skoler og SFO’er.  

 

Personaleafdelingen 

Personaleafdelingens budget på politikområde 5 omfatter lønninger til de enkelte institutionsledere på dagtilbudsom-

rådet samt lønninger til skolelederne. Derudover er der i budgettet afsat midler til PAU-elever.  

 

Borgerservice 

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for økonomiske- og socialpædagogiske fripladser på 

dagtilbudsområdet. 
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Aktivitetstal 
 
Tabel 20 Antal årspladser i dagtilbud 

Tabel 21 Elevtal, faktiske tal og prognose 

Tabel 22 Antal elever i forskellige tilbud i UngSolrød 

Tabel 23 Antal elever i Musikskolen 

INKL. PRIVATE 2015 2016 2017 2018 2019 

Årspladser i alt 1.207 1.172 1.178 1.289 1.356 

Dagpleje 190 173 189 192 184 

Vuggestuer 276 272 274 300 334 

Børnehaver 741 727 715 797 838 

SKOLER / ANTAL ELEVER 

FAKTISK FORVENTET 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Antal elever i 0. klasser 226 225 232 266 259 

Antal elever i 1.-9. klasser inkl. specialklasser 2.384 2.372 2.331 2.322 2.369 

Antal elever i 10Solrød  164 187 180 184 184 

Antal elever i privatskoler / friskoler 489 508 513 510 506 

Antal elever i efterskoler  94 84 100 83 77 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

CPR-elever 440 579 763 701 556 

Hold-elever 906 939 1.102 899 855 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

CPR-elever 172 170 168 159 156 

Hold-elever 56 60 200 189 178 
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Takster 
Alle beløb er pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. 

 
Tabel 24 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud 

Tabel 25 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2021 

TILBUD 2017 2018 2019 2020 2021 

Dagpleje 2.398 2.985 3.240 3.343 3.485 

Vuggestue 3.193 3.188 3.272 3.366 3.385 

Børnehave 1.679 1.699 1.731 1.749 1.772 

Frokost i daginstitutioner 688 678 682 709 703 

SFO 1 1.771 1.767 1.816 2.011 2.107 

SFO 2 685 704 678 722 757 

Ungdomsklub Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

TILBUD 

MED MOMS UDEN MOMS 

ÅRLIGT 
PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 
ÅRLIGT 

PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 

Dagpleje 153.341 12.778 13.940 152.287 12.691 13.844 

Vuggestue 148.950 12.413 13.541 146.132 12.178 13.285 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
150.269 12.522 13.661 147.980 12.332 13.453 

Børnehave 77.974 6.498 7.089 76.565 6.380 6.960 

Frokost i daginstitutioner 7.738 645 703 7.172 598 652 

SFO 1 35.651 2.971 3.241 34.735 2.895 3.158 

SFO 2 12.814 1.068 1.165 12.097 1.008 1.100 
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Tabel 26 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2021 

Tabel 27 Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2021 

Tabel 28 Tilskud til privat pasning (§80) og tilskud til pasning af eget barn (§86) 

Leje af lokaler 

Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2021. 

 

 

* Tilskud er rettet grundet ny lovgivning, samt grundet tastefejl. 

TILBUD 

MED MOMS UDEN MOMS 

ÅRLIGT 
PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 
ÅRLIGT 

PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 

Dagpleje 119.149 9.929 10.832 118.330 9.861 10.757 

Vuggestue 111.713 9.309 10.156 109.599 9.133 9.964 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
113.946 9.495 10.359 112.221 9.352 10.202 

Børnehave 58.480 4.873 5.316 57.424 4.785 5.220 

SFO 1 12.478 1.040 1.134 12.157 1.013 1.105 

SFO 2 4.485 374 408 4.234 353 385 

 TILSKUD PR. ÅR TILSKUD PR. MÅNED 

Vuggestue / Dagpleje   

Driftstilskud 108.936 9.078 

Bygningstilskud 6.161 513 

Administrationstilskud 3.757 313 

Børnehave   

Driftstilskud 53.470 4.456 

Bygningstilskud 2.495 208 

Administrationstilskud 1.949 162 

PR. BARN 
NETTODRIFTSUDGIFT 

(NDU) PR. ÅR 

NDU PR. MÅNED I 

12 MDR. 

TILSKUD PR. ÅR 

(75 % AF NDU) 

TILSKUD PR. MÅNED 

(75 % AF NDU) 

Vuggestue 111.713 9.309 83.785 6.982 

Børnehave 58.480 4.873 43.860 3.655 



X-KLASSER, (0.-9. KLASSE TRIN)
UGLEGÅRDSSKOLEN

BØRN & UNGE
RÅDGIVNINGEN
FAMILIEAFSNITTET

SSP SAMARBEJDET

VÆKSTHUSET

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- 
og ungeområde
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Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en af-

gørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling 

samt tryghed, sundhed og værdighed for børn og unge.  

 

Politikområdet vedrører mere specifikt, børn og unge 

som er i en udsat social position eller har psykiske og/el-

ler fysiske udfordringer. Opgaverne på området vareta-

ges af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).  

 

Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte 

barn/den unge og deres familie, og vi tager udgangs-

punkt i de ressourcer, det enkelte barn, den unge og fa-

milien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation 

arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den en-

kelte. 

 

Indsatserne tager afsæt i kommunens vision og pejle-

mærker og BURs kerneopgave:  

 

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge. 

 

Indsatserne kan opdeles således: 

 Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), som 

visiteres via PPR 

 Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstal-

tes via Familieafsnittet 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

  

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 6 – samlet sum 94.503 

Børne- og ungerådgivningen 93.465 

Indenfor servicerammen 91.932 

Udenfor servicerammen -3.849 

Overførselsudgifter 5.382 

Øvrige afdelinger 1.038 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Handleguide og beredskabsplan 

 Inklusionsstrategien 

 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af Handleguide og beredskabs-

plan vedr. overgreb mod børn og unge 

 Implementering af Solrødmodellen 

 Implementering af Sundhedsstrategien 

 Implementering af Inklusionsstrategien og inklu-

sionshandleplan 

 Implementering af børnereformer (Anbringelses-

reformen, barnets reform og overgrebspakken) 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af dagtilbudsreformen 

 Løbende kompetenceudvikling 

 Implementering af evidensbaserede indsatser 

 Implementering af resultatmål og effekter 

 Implementering af Dannelsesstrategien 

 Revidering af sammenhængende børnepolitik 

 Udarbejdelse af fællesskabsstrategi 

 

  

Politikområde 6:  

Det specialiserede børne- og ungeområde 
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Politiske mål 
 

Politikområde 6: Det specialiserede børne- og ungeområde 

 

  

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Børn og unges udvikling 

Børn, unge og forældre skal opleve, at børn og unge 

hjælpes til den bedst mulige udvikling ud fra deres egne 

forudsætninger. 

  

Det sker ved, at de udviklingsmæssige trin, barnet/den 

unge skal gennemgå, er tilpasset barnets/den unges for-

udsætninger og tager afsæt i barnets/den unges potenti-

aler. 

Kontinuitet i indsatsen 

Børn, unge og forældre skal opleve sammenhæng og 

kontinuitet i indsatsen på det specialiserede børne- og 

ungeområde. 

  

Det sker ved at støtte børn og unge i overgange samt 

ved at sikre koordinering i en helhedsorienteret indsats 

med fokus på tværfagligt samarbejde. 

Styrkelse af forældre og betydningsfulde voksne 

Børn, unge og forældre skal opleve, at forældre og andre 

betydningsfulde voksne styrkes i deres opgaver over for 

børn og unge. 

  

Det sker ved at yde relevant og respektfuld rådgivning til 

familier med særlige behov, understøtte familiernes po-

tentialer og bidrage med kompetenceudvikling af såvel 

forældre som fagprofessionelle. 

Dannelse af netværk 

Børn, unge og forældre skal opleve, at der udvikles lokale 

netværk og rammer, som fremmer inklusion af børn og 

unge med særlige behov. 

  

Det sker ved at danne netværk for såvel familier som fag-

professionelle med relevante gruppetilbud, forældrekur-

ser, vejledning og rådgivning. 
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Fælles politiske mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

 

 

  

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

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

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

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Sol-

rød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet 

Ifølge befolkningsprognosen 2020 vil udviklingen i børnetallet fra år 2020 til 2024 se ud som vist i ovenstående tabel. 

Tallene fra 2017-2019 viser folketal opgjort pr. 1.  januar i pågældende år. 

 

Udviklingen viser en stigning i antal 0-18 årige i perioden 2020 til 2024 på i alt 293 børn og unge, svarende til en 

stigning på i alt 5,02 % fra 2020 til 2024. 

Stigningerne på de forskellige aldersgrupper ser således ud: 

 

 Antal 0-2 årige stiger med 19 børn, svarende til 2,29 % 

 Antal 3-5 årige stiger med 107 børn, svarende til 11,86%. 

 Antal 6-16 årige (dvs. skolebørn) stiger med 103 børn, svarende til 2,98 %. 

 Antal 17-18 årige stiger med 64 unge, svarende til 10,15 %. 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0-2 år 704 754 814 850 847 840 864 869 

3-5 år 744 777 834 904 940 987 1.024 1.011 

6-16 år 3.425 3.437 3.497 3.456 3.466 3.505 3.499 3.559 

17-18 år 635 623 604 626 658 646 706 690 

I alt 5.508 5.591 5.749 5.836 5.911 5.978 6.094 6.129 

Ændring 1,05% 1,51% 2,83% 1,51% 1,29% 1,14% 1,93% 0,58% 
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Samlet budget 2021-2024  
 
Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6 

Ovenfor ses det samlede budget for 2021-2024 for politikområdet og for de enkelte afdelingen under området.  

 

Nye budgetinitiativer  
 
Tabel 3 Budgetinitiativer 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2021-2024: 

 

06-03 Opnormering, familierådgiver 

Der er fortsat en stigning i antallet af sager i Familieafsnittet, hvorfor der er afsat midler til ansættelse af en familieråd-

giver mere pr. 1. januar 2021, dvs. en øgning fra 6 til 7 rådgivere i BUT-teamet. En del af midlerne er afsat til IT-udgifter.  

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 6 – samlet sum 94.503 95.030 95.030 95.030 

Indenfor servicerammen 92.886 93.413 93.413 93.413 

Udenfor servicerammen -3.849 -3.849 -3.849 -3.849 

Overførselsudgifter 5.466 5.466 5.466 5.466 

Børn og Unge Rådgivningen 93.465 93.992 93.992 93.992 

Indenfor servicerammen 91.932 92.459 92.459 92.459 

Udenfor servicerammen -3.849 -3.849 -3.849 -3.849 

Overførselsudgifter 5.382 5.382 5.382 5.382 

Øvrige afdelinger 1.038 1.038 1.038 1.038 

Indenfor servicerammen 954 954 954 954 

Overførselsudgifter 84 84 84 84 

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

06-03 Opnormering, familierådgiver 500 500 500 500 
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Specialundervisning 
 
Tabel 4 Specialundervisning – budgetoversigt 

Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for en anden slags un-

dervisning end den almene undervisning. Dette kan være tilbud på folkeskolerne, i private eller regionale tilbud med 

interne skoler eller på kommunale specialskoler. 

 

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2021-2024 i forventet effekt af implementering af anbefalinger 

i analysen på det specialiserede børne- og ungeområde. 

 

X-klasser i folkeskoler 

X-klasserne er et tilbud for børn med autisme eller andre autismelignende diagnoser, som eksempelvis opmærksom-

hedsforstyrrelser. Undervisningen foregår i 5 grupper på Uglegårdsskolen dækkende 0. – 10. klassetrin.  

 

På 10Solrød (under UngSolrød) kan tilbydes enkeltintegreret undervisning i en 10. klasse. 

 

Heldagsskolen 

Heldagsskolen er Solrød Kommunes tilbud til børn, der af forskellige årsager har sociale og adfærdsmæssige udfor-

dringer i deres skolegang. Disse kan inkludere vanskeligheder med følelsesregulering, socialt samspil, koncentration 

og opmærksomhed. Heldagsskolens formål er på bedst mulig vis at sikre den enkelte elev udvikling, såvel fagligt som 

personligt og socialt. 

Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen og eleverne visiteres til Heldagsskolen via PPR. Heldagssko-

len er et heldagstilbud. 

 

Specialundervisning i regionale tilbud 

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, 

som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød 

Kommune eller ej.  

Den objektive finansiering opgøres på grundlag af indbyggertallet. Budgettet udgør 240 t. kr. og vedr. finansiering af 

10 institutioner. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Specialundervisning – samlet sum 29.209 29.716 29.716 29.716 

Indenfor servicerammen 29.209 29.716 29.716 29.716 

X-klasser, specialklasser i kommunen 10.036 10.036 10.036 10.036 

 - herunder Heldagsskolen 1.258 1.258 1.258 1.258 

Specialundervisning i regionale tilbud,  

objektiv finansiering 
240 240 240 240 

SFO- og klubtilbud i tilknytning til  

specialskoler udenfor kommunen 
1.881 1.881 1.881 1.881 

Specialskoler udenfor kommunen 9.725 10.232 10.232 10.232 

Undervisning ifm. dagbehandlingstilbud  7.328 7.328 7.328 7.328 
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Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning hertil, samt 

undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer udgifter til under-

visning af elever, der af hensyn til deres sundhed eller velfærd, ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres 

hjem eller på den institution hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23.  

Området er inddelt således: 

 

1. Specialskoler - Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner el-

ler i et regionalt tilbud 

2. SFO i tilknytning til specialskoler 

3. Undervisning i forbindelse med dagbehandlings-tilbud - Området vedrører betaling for undervisning af børn, der 

er visiteret til dag-behandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden 

for folkeskolen, f.eks. i form af intern undervisning på et opholdssted. 

 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående 3 områder skal dække undervisning og fritids-

tilbud for et forventet elevtal som anført i tabel 5. 

 
Tabel 5 Specialundervisning finansieret via BUR 

Særlige dag- og klubtilbud 
 
Tabel 6 Særlige dag- og klubtilbud 

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud for børn, der på grund af betydelig 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes 

gennem et ophold i et af de almindelige dagtilbud.  

 

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes når det vurderes, at barnet pga. sit handicap har behov for en særlig behand-

ling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

 

Almindeligvis er handicappede småbørn enkelt-integrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver med støtte 

leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. Special-gruppen er for børn med 

vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

 

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER) 
2020-21 2021-22 

ÅRSPLADSER 

2021 

Eksterne specialskoler 30 30 30 

X-klasser  35 40 38 

Skole-dagbehandlingstilbud (i andre kommuner),  

inkl. 7 pladser i Heldagsskolen (eget tilbud) 
44 48 46 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum 2.466 2.466 2.466 2.466 

Særlige dagtilbud 2.466 2.466 2.466 2.466 
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Døgninstitutioner 
 
Tabel 7 Døgninstitutioner 

Der kan, med eller uden forældres samtykke, træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende anbringelser uden for hjemmet. Sagsbehandleren er forpligtet til at 

finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. 

 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalingen fastsæt-

tes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialministeriet. Der kan ydes hel 

eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et udpræget behandlingsmæs-

sigt sigte. 

 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Ved en sikret afdeling forstås 

en afdeling, hvis yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af 

Socialministeriet efter indstilling fra kommunen. 

 

Området dækker udgifter til lands-og landsdels-dækkende institutioner som alternativ til varetægtsfængsling, som led 

i en ungdomssanktion efter domstolenes beslutning eller til unge under 15 år, der opholder sig ulovligt i landet. 

 

Budgettet er opdelt i to dele, den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes 

faktiske forbrug af sikrede pladser.  

Der er ikke budgetlagt efter et forventet forbrug på området. Det budgetlagte beløb dækker alene den objektive 

finansiering på området. 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Døgninstitutioner – samlet sum 3.401 3.401 3.401 3.401 

Indenfor servicerammen 3.401 3.401 3.401 3.401 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

betydelig og varig nedsat funktion 
1.281 1.281 1.281 1.281 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer 
981 981 981 981 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn 
531 531 531 531 

Sikrede døgninstitutioner 608 608 608 608 
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Opholdssteder, eget værelse mv. 
 
Tabel 8 Opholdssteder 

Tabel 9 Opholdssteder – årsværk og gennemsnitsudgifter 

På området for opholdssteder eget værelse m.v. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier 

og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskole, samt opholdssteder for børn og unge. 

 

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandleren er forpligtet til 

at finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitations-indstillingen. 

 

Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet. Betalingen fastsæt-

tes med udgangspunkt i forældrenes indkomst og reguleres én gang om året af Socialministeriet. 

Der kan ydes hel eller delvis fritagelse for betaling pga. økonomiske forhold, eller når anbringelsen har et udpræget 

behandlingsmæssigt sigte. 

 

Opholdssteder 

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale og/eller adfærds-

mæssige vanskeligheder. 

 

Ungdomsboliger 

Anbringelsesstedet skal være godkendt af den stedlige kommune.  Anbringelse anvendes typisk, når der er tale om 

unge, der enten tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte 

hjemmefra. 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Opholdssteder – samlet sum 14.222 14.222 14.222 14.222 

Indenfor servicerammen 14.222 14.222 14.222 14.222 

Opholdssteder 13.507 13.507 13.507 13.507 

Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn 558 558 558 558 

Kost- og Efterskole 128 128 128 128 

Advokatbistand 30 30 30 30 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2021 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2021 

(1.000 KR.) 

Opholdssteder 17 795 13.507 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 5 112 558 

Kost- og Efterskoler 3 43 128 
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Kost- og Efterskoler 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager udgangs-

punkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanskeligheder kombineret med 

pædagogisk arbejde uden for skoletiden. 

 

Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokat-

bistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden samtykke, 

undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

 

Dommeren i Børn- og ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg. 

 

Forebyggende foranstaltninger 
 
Tabel 10 Forebyggende foranstaltninger 

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2021-2024 i forventet effekt af gennemgang af sagerne på 

anbringelses- og forebyggelsesområdet.  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Forebyggende foranstaltninger – samlet sum 20.064 20.064 20.064 20.064 

Indenfor servicerammen 20.064 20.064 20.064 20.064 

Aflastningsordninger 5.424 5.424 5.424 5.424 

Praktisk, pædagogisk  

eller anden støtte i hjemmet 
2.677 2.677 2.677 2.677 

Anden hjælp, rådgivning, behandling 6 6 6 6 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
2.999 2.999 2.999 2.999 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 486 486 486 486 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 86 86 86 86 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 

(efterskole) 
2.511 2.511 2.511 2.511 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 4.959 4.959 4.959 4.959 

Netværkspulje til folkeskolen 917 917 917 917 
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Tabel 11 Forebyggende foranstaltninger – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger for børn og unge (og deres forældre) er afsat til aktiviteter som har til 

formål at undgå anbringelse uden for hjemmet og opretholde forbindelsen til lokalområdet. 

Tabel 10 viser budgettet på området og tabel 11 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opgøre, 

samt gennemsnitsudgiften. 

 

Aflastningsordninger 

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at kunne tage 

vare på barnet i hjemmet. Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution. 

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at holde familien 

samlet.  Der er ansat interne familiepsykologer og -konsulenter, der primært varetager disse opgaver. Det tilstræbes, 

at der ikke anvendes eksterne konsulenter udover i de særlige tilfælde, hvor opgaven kræver en særlig ekspertise. 

Familiepsykologer og familiekonsulenter varetager derudover åben anonym rådgivning jf. Servicelovens § 11 stk. 1 og 

stk. 2. 

 

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte. 

Formålet med denne foranstaltning er ikke nærmere beskrevet i vejledningen, men giver kommunen mulighed for selv 

at tilrettelægge indsatsen og etablere nye former for foranstaltninger. 

 

Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der kan udpeges en fast kontaktperson for et barn/ en ung eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at give 

barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktpersonsordning for hele 

familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for barnet/den unge. 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT,  

I 1.000 KR. 
2021 ÅRSVÆRK GNS. UDGIFT BUDGET 2021 

Forebyggende foranstaltninger - total   20.064 

Aflastningsordninger, inkl. § 84 40 134 5.424 

Praktisk, pædagogisk  

eller anden støtte i hjemmet 
- - 2.677 

Anden hjælp, rådgivning, behandling,  

praktisk og pædagogisk støtte 
- - 6 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
34 87 2.999 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 12 40 486 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - - 86 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 9 276 2.511 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 23 213 4.959 

Netværkspulje til folkeskolen - - 917 
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Støtteperson til forældremyndigheds-indehaver 

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den unges an-

bringelse, uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke. 

 

Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, f.eks. efter- og 

kostskoler. 

Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse. 

 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældre-myndig-

hedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, at der er behov for 

en forebyggende foranstaltning. 

Der kan f.eks. være tale om hjælp til dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte 

er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

 

Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen er behov for 

et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at rumme barnets van-

skeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for ekstern psykologbehandling, 

samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicap. 

 

Netværkspulje til folkeskolen 

Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte ind med ekstra 

ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkeskolen. Det er en forudsætning, at 

den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbejde mellem PPR og skolelederne. 

 

Formidling af praktikophold 

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse til den 

unge. Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/ uddannelse.  

 

Der er ikke forventet forbrug på området i 2021, og derfor ikke afsat budget på området. 

 

§ 101 Misbrugsbehandling 

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune gives tilbuddet via 

Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Det foregår typisk via individuelle samtaler hos en familierådgiver 

eller en medarbejder med særlig viden herom.  

 

Ud over de individuelle samtaler kan indsatsen ske i det forebyggende arbejde i samarbejde mellem BUR og SSP (Skole, 

Socialområde, Politi), klubber, skoler og foreninger m.m.  

I særlige og mere vidtgående tilfælde, typisk i forbindelse med behov for afgiftning af en ung, kan det være nødvendigt 

at anbringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi. 

 

Der er ikke forventet forbrug i 2021, og derfor ikke afsat budget på området. 
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Plejefamilier 
 
Tabel 12 Plejefamilier og netværksplejefamilier 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksple-

jefamilier. 

 

Plejefamilier 

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler. Socialtilsyn Øst er godkendelses- 

og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fortsat er kommunens ansvar. 

 

I 2021 skal alle plejefamilier være opdelt i godkendelseskategorier af Socialtilsyn Øst: Almene plejefamilier, forstærkede 

plejefamilier og specialiserede plejefamilier. Det sker for at matche bredden i de behov, som børn i plejefamilier har. 

Almene plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til 

moderate behov. 

Forstærkede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med 

moderate til svære behov. 

Specialiserede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med 

svære støttebehov. 

 

Netværksplejefamilier 

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og forældrenes 

øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefamilie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune. 

  

I 1.000 KR 2021 2022 2023 2024 

Plejefamilier – samlet sum 11.587 11.587 11.587 11.587 

Indenfor servicerammen 11.587 11.587 11.587 11.587 

Plejefamilier 11.264 11.264 11.264 11.264 

Netværksplejefamilier 323 323 323 323 
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Administration 
 
Tabel 13 Administration 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, dvs. familierådgivere, spe-

cialrådgivere samt tilsynsudgifter for børn anbragt uden for hjemmet og udgifter til lægeerklæringer samt forældre-

kompetence-undersøgelser. 

 

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn 

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, at barnets 

eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefamilier og på private op-

holdssteder. 

 

Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger til brug 

for sagsbehandlingen. Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter 

til børn- og ungeforanstaltninger. Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i 

tvivlsspørgsmål. 

 

Forældrekompetenceundersøgelser 

Der er afsat midler til køb af ekstern bistand til gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser. 

 

 

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager 
 
Tabel 14 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Administration – samlet sum 11.733 11.754 11.754 11.754 

Indenfor servicerammen 11.733 11.754 11.754 11.754 

Administration 10.542 10.562 10.562 10.562 

Socialtilsyn, objektiv finansiering 739 739 739 739 

Lægeerklæringer 42 42 42 42 

Forældrekompetenceundersøgelser 410 410 410 410 

25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 75 PCT. REFUSION 

830.000 – 1.629.999 kr. årligt 1.630.000 kr. – 2.049.999 kr. årligt Fra 2.050.000 + kr. årligt 

69.167 -135.833 kr. månedligt 135.833 – 170.833 kr. månedligt Fra 170.833 kr. månedligt 
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Tabel 15 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. 

Beløbsgrænserne for 2020 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2021 bliver reguleret den 1. januar 2021. 

Nye beregningsreglerne for særligt dyre enkeltsags-refusion, betyder at Solrød Kommune forventer at SDE refusionen 

øges med 2,4 mio. kr. i forhold til tidligere budget 2020. 

 

Overførselsudgifter 
 
Tabel 16 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter 

Tabel 17 Overførselsudgifter 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Central refusionsordning – samlet sum -3.849 -3.849 -3.849 -3.849 

Udenfor servicerammen -3.849 -3.849 -3.849 -3.849 

Opholdssteder for børn og unge -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 

Forebyggende foranstaltninger -962 -962 -962 -962 

Plejefamilier -550 -550 -550 -550 

Døgninstitutioner -577 -577 -577 -577 

Sikrede døgninstitutioner -275 -275 -275 -275 

ANTAL SAGER OG GENNEMSNITSUDGIFTER I 1.000 KR. 
2021 

SAGER 
GNS. UDGIFT Budget 2021 

Sociale formål     

Merudgifter  18 39 695 

Tabt arbejdsfortjeneste 69 67 4.656 

Hjemmetræning 1 31 31 

I 1.000 KR 2021 2022 2023 2024 

Sociale formål – samlet sum 5.466 5.466 5.466 5.466 

Overførselsudgifter 5.466 5.466 5.466 5.466 

Merudgifter 695 695 695 695 

Tabt arbejdsfortjeneste 4.656 4.656 4.656 4.656 

Hjemmetræning 31 31 31 31 

Udgifter til samværsret mv. 84 84 84 84 
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Budgettet omfatter følgende udgiftsområder: 

 

 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

 Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne 

 Hjemmetræning 

 Udgifter til samværsret  

 

På ’Merudgifter’, ’Tabt arbejdsfortjeneste og ’Udgifter til samværsret’ er der 50% statsrefusion på de afholdte udgifter. 

 

Merudgifter 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som familien ikke ville 

have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparation/vedlige-

holdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra vask samt ferie. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre i henhold til Serviceloven, såfremt det er en 

nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.  

Området er tilført netto 1.250 t.kr, efter refusion, med budget 2021. 

 

Hjemmetræning 

Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter ansøgning få 

godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare trænings-

metoder. 

 

Udgifter til samværsret 

Budgettet omfatter hjælp til borgere til at dække udgifter i forbindelse med samvær med børn under 18 år. Det er kun 

borger som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til samvær, der kan få hjælp hertil. Hjælp til 

dækning af udgifter bevilliges efter Aktivlovens paragraf 83. 

 

De seneste år har der ikke været bevilliget økonomisk hjælp vedr. samværsret, og umiddelbart er der ikke kendskab 

til, at der er nye sager på vej.  
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Beskæftigelse og social indsats spiller en afgørende rolle 

i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, 

sundhed og værdighed i alle aldre. 

 

På politikområdet er det primære forkus, at flere personer 

skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på 

offentlig forsøgelse. Samtidigt skal Jobcenteret, i det 

omfang det er muligt, bidrage til at virksomhederne 

sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

 

Derudover er der stor fokus på at støtte sårbare borgere 

med problemer udover ledighed. Det kan være særlige 

udfordringer som fx misbrugsproblemer, eller unge, der 

ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige 

vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i de 

ressourcer den enkelte borger har, således at borgeren er 

ansvarlig og i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget 

liv. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er: 

 Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) 

 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 

 På integrationsydelse  

 På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklarings-

forløb eller revalidering 

 I fleksjob eller på ledighedsydelse. 

 Borgere der har behov for forskellige ordninger med 

henblik på fastholdelse i et arbejde eller en uddan-

nelse 

 

Herudover varetages: 

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

dende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrette-

lagte ungdomsuddannelser (STU) 

 Misbrugsbehandling 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 7 – samlet sum 290.791 

Indenfor Servicerammen 34.898 

Overførselsudgifter 255.893 

Job- og Socialcenter 272.013 

Borgerservice 16.083 

Teknik og Miljø 1.336 

Øvrige afdelinger 1.358 

 

VEDTAGNE POLITIKKER  OG PLANER PÅ OMRÅDET 

 Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet 

hvert år i december. 

 Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE 

SENERE ÅR 

 Implementering af forenklingsreformen vedrø-

rende den aktive beskæftigelsesindsats 

 Revisions-/serviceeftersyn på beskæftigelsesom-

rådet 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Nye styrkede muligheder for opkvalificering, som 

særlig indsats mod den høje ledighed efter CO-

VID-19 krisen 

 

 

 

 

Politikområde 7:  

Beskæftigelse og social indsats 
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Politiske mål 
 

Politikområde 7: Beskæftigelse og social Indsats 

  

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

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv der tager an-

svar  

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Effektfuld beskæftigelsesindsats 

Borgerne skal opleve og selv bidrage til en effektfuld og 

effektiv beskæftigelsesindsats.  

  

Det sker gennem implementeringen af forenklingerne i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med udgangs-

punkt i: 

 Størst mulig effekt for borgerne (hurtigst muligt i 

job og uddannelse)  

 Evidens for, hvad der virker, kombineret med lo-

vende praksis  

 At indsatsen er så effektiv som muligt 

Misbrugsbehandling 

Borgerne skal sikres tilstrækkelig og helhedsorienteret 

misbrugsbehandlingstilbud med henblik på fasthol-

delse/inklusion på arbejdsmarkedet. 

  

Det sker gennem implementering af nyt samarbejde 

med Greve Rusmiddelcenter inkl. helhedsorienteret fo-

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

 

 

  

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

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

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

ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordi-

neret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og 

Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den 

nye sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af 

sundhedsreformen. 
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Befolkningsudvikling  
 
Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 

Befolkningsprognose 2020 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på over 

eller tæt på 2 pct. i flere år.  

 

Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16-65 år er svagt stigende. Særligt gruppen af 31-59 årige er stigende, 

mens udviklingen i den unge aldersgruppe på 16-30 år er mere moderat, jf. figur 1. 

 

Derimod forventes antallet af borgere i efterlønsalderen 60-65 år at stige frem mod 2024, hvilket også gør sig gæl-

dende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.  

 
Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år (indeks, 2017=100) 

 
 

Der udarbejdes desuden en prognose for udvikling i antallet af fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelsesgrupper 

i budgetperioden. Denne anvendes sammen med en forventning til den gennemsnitlige refusionssats til at danne 

grundlag for budgettet på forsørgelsesydelser og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 nedenfor. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16-65 år 16-30 år 31-59 år 60-65 år

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16-65 år  13.522   13.669   13.980   14.023   14.260   14.561   15.148   15.323  

16-30 år  3.148   3.180   3.335   3.368   3.342   3.395   3.448   3.425  

31-59 år  8.947   9.024   9.201   9.206   9.433   9.634   10.080   10.229  

60-65 år  1.427   1.465   1.444   1.449   1.485   1.533   1.620   1.670  

65+ år 4.284 4.408 4.529 4.596 4.730 4.804 5.003 5.082 

Borgere i alt 22.147 22.518 23.065 23.255 23.641 24.052 24.912 25.223 

Årlig ændring i %  1,68% 2,43% 0,82% 1,66% 1,74% 3,58% 1,25% 
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Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser 

Det regionale arbejdsmarkedsråd, Erhvervshus Sjælland og Regions Sjælland fik i maj måned 2020 konsulenter fra 

firmaet Oxford Research til at prognosticere konsekvenserne for beskæftigelsen af nedlukningen på grund af COVID-

19 krisen.  Her opereres med to senarier for fremtiden – et optimistisk og et pessimistisk. 

 

Ved det optimistiske senarie ophæves nedlukningen gradvist og dansk økonomi er tilbage i mere eller mindre nor-

mal tilstand i sensommeren. Region Sjællands BNP vil ligge ca. 8 mia. kr. lavere end i 2019, svarende til et fald i be-

skæftigelsen på 9000 ledige. 

 

Ved det pessimistiske senarie vil Europa rammes af en anden bølge af COVID-19-epidemien i efteråret 2020 og det 

vil føre til BNP-fald på 12,5 mia. kr. og 12.000 beskæftigede. Hvis det er det negative senarie, der udspiller sig, skal 

administrationen iværksætte nye målrettet tiltag, og det kan blive nødvendigt med yderligere ressourcer på dagpen-

geområdet, hvor ledigheden er steget mest.  

 

Der budgetteres med et optimistisk scenarie, da det i juni ser ud til at stigningen i antal nye ledige i Solrød er stagne-

ret.

FULDTIDSPERSONER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Sygedagpenge 277 265 268 380 350 250 250 250 

Uddannelses-/kon-

tanthjælp og integra-

tionsydelse 

279 222 190 160 160 160 160 160 

A -dagpenge 217 221 225 290 283 248 238 234 

Revalidering og  

for-revalidering 
19 16 11 10 10 10 10 10 

Fleksjob 155 175 202 202 215 220 220 220 

Ledighedsydelse  

(ledige fleksjobbere) 
39 43 45 50 45 40 40 40 

Ressourceforløb 71 72 85 95 98 98 98 98 

Jobafklaringsforløb 52 71 95 96 75 75 75 75 

Førtidspension 415 417 450 520 535 527 527 527 
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Samlet budget 2021-2024 
 

Tabel 3 Samlet budget for perioden 

Det samlede budget for 2021-2024 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 290,8 mio. kr. i 2021 aftagende til ca. 283,3 

mio. kr. i 2024, jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. 

Af tabellen fremgår desuden hvorvidt budgettet er serviceudgifter indenfor rammen eller overførselsudgifter.  

 

På politikområdet er det Job- og Socialcenter som administrerer langt størsteparten af budgettet. Borgerservice samt 

Teknik og Miljø varetager en række opgaver vedr. den sociale indsats. Øvrige afdelinger indeholder Personaleafdeling, 

Læring og Udvikling og Ældreområdet, som alle har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet. 

 

Det samlede budget er netto opjusteret med 28,9 mio.kr. i 2021, der dækker over en række ændringer til budgettet. 

 

Serviceudgifter indenfor rammen er opjusteret med ca. 0,3 mio. i 2021, der primært dækker over en tidsbegrænset 

opnormering af sagsbehandler, jf. Nye Budgetinitiativer.  

 

Overførselsudgifterne er samlet opjusteret med i størrelsesordenen 28,6 mio. kr. i 2021. Justeringerne dækker primært 

over tilrettelser af budgettet på tværs af ydelsesgrupper ud fra de seneste skøn for udgiftsbehovet i budgetperioden. 

Særligt udgifterne til førtidspension forventes at stige i 2021 og i overslagsårene, hvilket skyldes en højere tilgang og 

lavere afgang i forhold til forventet ved budget 2020. Derudover forventes A-dagpenge at stige i 2021 som følge af 

COVID-19 pandemien, der har medført en kraftig stigning i tilgangen.  

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 7 – samlet sum 290.791 285.212 283.874 283.275 

Serviceudgifter indenfor ramme 34.898 34.976 35.438 35.438 

Job- og Socialcenter 32.300 32.377 32.839 32.839 

Borgerservice 278 278 278 278 

Teknik og Miljø 1.336 1.336 1.336 1.336 

Øvrige 984 984 984 984 

Overførselsudgifter 255.893 250.237 248.437 247.837 

Job- og Socialcenter 239.713 234.057 232.257 231.658 

Borgerservice 15.806 15.806 15.806 15.806 

Øvrige afdelinger 374 374 374 374 
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Nye Budgetinitiativer 
 

Tabel 4 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr. 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2021-2024, jf. tabel 4.  

 

07-04 Tidsbegrænset opnormering af sagsbehandler 

Som følge af den øgede ledighed og dermed stigning i antallet af A-dagpengemodtagere opnormeres myndigheds-

arbejdet med en ekstra sagsbehandler i 2021. Det vil være med til at sikre, at der laves en intensiv og målrettet indsats 

for at få ledige i uddannelse, beskæftigelse eller aktive tilbud, samt at samtaler afholdes rettidigt.  

  

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2021 2022 2023 2024 

07-04 Tidsbegrænset opnormering af sagsbehandler 468 0 0 0 
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Job- og Socialcenter 
 
Tabel 5 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden 

Job- og socialcenterets budget fremgår af tabel 5 ovenfor. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på politikom-

rådet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområderne. 

 

Det samlede budget skønnes at udgøre ca. 272,0 mio.kr. i 2021. Området er primært præget af overførselsudgifter, 

der udgør ca. 239,7 mio. kr. i 2021. 

 

Det er samtidigt et område, som er meget afhængigt af statsrefusion. Der er derfor også budgetlagt med statsrefusion 

på de relevante områder. Det forventede niveau for refusionen fremgår af tabellerne i nedenstående afsnit, hvor ho-

vedaktiviteterne uddybes nærmere. 

 

  

I 1.000 KR.  2021 2022 2023 2024 

Job- og Socialcenter – samlet sum  272.013 266.434 265.096 264.497 

Serviceudgifter indenfor ramme  32.300 32.377 32.839 32.839 

Overførselsudgifter  239.713 234.057 232.257 231.658 

Aktive indsatser 
Serviceudgifter  677   677   677   677  

Overførselsudgifter  23.797   23.832   23.932   24.032  

Forsørgelsesydelser 
Serviceudgifter 0 0 0 0 

Overførselsudgifter 205.924 200.624 198.724 198.025 

Fællesudgifter og Administration 
Serviceudgifter 26.988 26.593 26.593 26.593 

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Integrationsudgifter 
Serviceudgifter 8 8 8 8 

Overførselsudgifter 3.566 3.566 3.566 3.566 

Puljer og Projekter 
Serviceudgifter -884 -411 51 51 

Overførselsudgifter 502 110 110 110 

Ungdomsuddannelser 
Serviceudgifter 5.443 5.443 5.443 5.443 

Overførselsudgifter 5.329 5.329 5.329 5.329 

Øvrige områder 
Serviceudgifter 68 68 68 68 

Overførselsudgifter 597 597 597 597 
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Aktive indsatser 
 

Tabel 6 Samlet budget for aktive indsatser i perioden 

Budgettet vedrører aktive beskæftigelsesrettede indsatser i form af arbejdsmarkedsforanstaltninger, der skal hjælpe 

borgere tættere på beskæftigelse, uddannelse eller arbejdsmarkedet afhængigt af den lediges udfordringer. 

 

Indsatserne vedrører bl.a.: 

 

 Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansæt-

telse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

 Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejledningsforløb, samt afkla-

ring mv. i en virksomhedsrettet indsats. 

 Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede uddannelses-

forløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud hvor der er mangel på arbejdskraft mv. 

 Aktivitets og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og aktive til-

bud. 

 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borgere i be-

skæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv. 

I 1.000 KR.  2021 2022 2023 2024 

Aktive indsatser – samlet sum  24.473 24.509 24.609 24.709 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto  677 677 677 677 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommu-

nen 

Drift 677 677 677 677 

Refusion 0 0 0 0 

Overførselsudgifter, netto  23.797 23.832 23.932 24.032 

Sociale formål 
Drift 574 574 574 574 

Refusion -559 -559 -559 -559 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Drift 5 5 5 5 

Refusion 0 0 0 0 

Driftsudgifter til den kommunale beskæfti-

gelsesindsats 

Drift 21.322 21.258 21.258 21.258 

Refusion -2.537 -2.537 -2.537 -2.537 

Seniorjob til personer over 55 år 
Drift 3.867 4.014 4.161 4.261 

Refusion -1.670 -1.717 -1.764 -1.764 

Beskæftigelsesordninger 
Drift 2.715 2.715 2.715 2.715 

Refusion -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 

Løntilskud 
Drift 2.714 2.714 2.714 2.714 

Refusion -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 
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 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche 

borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 

 

Folketinget vedtog den 23. august 2018 en politisk aftale om en gennemgribende forenkling af den aktive beskæfti-

gelsesindsats. I den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen indgår en række initiativer. Hovedele-

menterne i aftalen er: 

 

 Forenklet kontaktforløb mv.  

 Færre og enklere proceskrav  

 Forenklet styring af kommunernes udgifter til aktivering  

 Flere ens regler på tværs af målgrupper  

 Benchmarking og gennemskrivning af loven  

 Flere digitale løsninger for borgere og virksomheder.  

 

Som en del af aftalen om den forenklede styring laves en finansieringsomlægning, hvor statsrefusion vedrørende aktive 

indsatser bortfalder. Dele af den kommunale mindreindtægt kompenseres via en forøgelse af bloktilskuddet. Det skal 

bemærkes, at der stadig vil være refusion af driftsudgifter til aktivering for personer i ressource- og jobafklaringsforløb. 

Tilsvarende vil der også fortsat være tilskud til udgifter i forbindelse med de forskellige puljer. F.eks. den regionale 

uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Endeligt vil der stadigt være statsrefusion på løntilskudsudgifterne. 

 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til de personer som ansættes i løntilskud i kommunen. Budgettet er 

tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Sociale formål 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse. 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifterne fra 2020 samlet under sociale formål. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse 

med aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle målgrupper. 

Bemærk at budgettet til refusion vedrører driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb, der er flyttet i forbindelse 

med aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.  

Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig sammen-

hæng, samt mentorkorps mv.  

 

Seniorjob til personer over 55 år 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til personer i seniorjob. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års 

forbrug. 

 

Beskæftigelsesordninger 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemid-

ler for en række ydelsesgrupper samlet under beskæftigelsesordninger. Dette gælder sygedagpenge, revalidering, 

kontant og uddannelseshjælp, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse. 
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Løntilskud 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til løntilskud til blandt andet A-dagpengemodtagere, Kontant- og Uddan-

nelseshjælp, Sygedagpenge, Jobafklarings- og Ressourceforløb og Revalidering. Budgettet er tilpasset erfaring fra tid-

ligere års forbrug. Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifterne til løntilskud samlet 

på en enkelt funktion, fremfor at være fordelt på de enkelte ydelsesgrupper.  

 

Forventede forløb 

Der er en stor gennemstrømning af borgere i de forskellige målgrupper, som ved hjælp af forskellige indsatser hjælpes 

tilbage i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Tabel 7 nedenfor viser forventede forløb med uddannelse, 

vejledning og opkvalificering, løntilskud eller praktik mv. for de forskellige målgrupper.  

 

Det forventede antal ledige er personer, der i kortere eller længere tid er omfattet af ledighed i den enkelte ydelses-

kategori. Den sidste kolonne viser andelen af de personer i ydelseskategorien, der forventes at være i et aktivt beskæf-

tigelsestilbud. Derudover forventes ca. 200 personer at være i et mentorforløb i 2021. 

 
Tabel 7 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2021 

  

YDELSESGRUPPER 

FORVENTEDE  

FORLØB  

PR. MÅNED 

I GENNEMSNIT 

FORVENTEDE 

LEDIGE  

PR. MÅNED 

I GENNEMSNIT 

AKTIVERINGS 

ANDEL 

PR. MÅNED 

I GENNEMSNIT 

Forsikrede ledige 51 341 15% 

Kontanthjælp 10 66 16% 

Uddannelseshjælp 10 60 17% 

Revalidering og forrevalidering 6 10 60% 

Sygedagpenge (inkl. delvise raskmeldinger) 42 469 9% 

Jobafklaring 16 96 16% 

Ressourceforløb 16 96 16% 

Ledighedsydelse 7 45 16% 
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Forsørgelsesydelser 
 

Tabel 8 Samlet budget for forsørgelsesydelser i perioden 

Tabel 9 Refusionstrappen 

Budgettet vedrører udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede 

ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforlød samt ledighedsydelse. Budget-

tet fremgår af tabel 8, hvor de enkelte ydelsesgrupper er delt op i bruttoudgifter til ydelser og statsrefusion. 

I 1.000 KR.  2021 2022 2023 2024 

Forsørgelsesydelser – samlet sum  205.924 200.624 198.724 198.025 

Overførselsudgifter, netto  205.924 200.624 198.724 198.025 

Dagpenge til forsikrede ledige* Ydelser 43.000 37.700 35.800 35.101 

Førtidspension* Ydelser 0 0 0 0 

Sygedagpenge 
Ydelser 67.660 67.660 67.660 67.660 

Refusion 0 0 0 0 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Ydelser 46.574 46.574 46.574 46.574 

Refusion -17.580 -17.580 -17.580 -17.580 

Revalidering 
Ydelser 18.818 18.818 18.818 18.818 

Refusion -4.935 -4.935 -4.935 -4.935 

Fleksjob 
Ydelser 2.217 2.217 2.217 2.217 

Refusion -531 -531 -531 -531 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Ydelser 34.661 34.661 34.661 34.661 

Refusion -14.277 -14.277 -14.277 -14.277 

Ledighedsydelse 
Ydelser 28.595 28.595 28.595 28.595 

Refusion -5.766 -5.766 -5.766 -5.766 

* A-dagpenge er en medfinansieringsudgift, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhæn-

ger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension er ligeledes en medfinansieringsudgift, hvor Udbetaling Danmark 

udbetaler ydelsen og kommunerne opkræves en medfinansieringsydelse. 

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5 – 26 uger 60 % (40 % medfinansiering) 

27 – 52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves 

en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension er 

også en medfinansieringsudgift, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne medfinansierer på 

samme måde som med A-dagpenge. 

 

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil staten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelsesmod-

tagerenes varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 9. 

 

Refusions- og medfinansieringssatser der afhænger af varigheden på offentlig forsørgelse blev indført fra 2016. Der 

er enkelte undtagelser og overgangsordninger i forhold til fleksjob- og ledighedsydelserne, samt førtidspension be-

villiget før juli 2014. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Der forventes i 2021 260 helårspersoner, og en gennemsnitlig medfinansiering på 65 % af dagpengene.  

 

Førtidspension 

Siden 3. kvartal er der blevet godkendt flere førtidspensioner end der er afsluttede. Samtidigt betyder den løbende til 

og afgang af forløb, at flere forløb gradvist finansieres med en højere medfinansierings-sats end tidligere. Forløb der 

blev bevilliget før 2014 finansiers med var 65 pct. af kommunen, hvor de nyere forløb finansieres med op i mod 80 pct. 

Da de ældre forløb ikke afsluttes i samme tempo som de nye bliver bevilliget, er budgettet forøget i de senere år. I 

2021 forventes 535 helårspersoner. Af de nye forløb med den høje medfinansierings-sats forventes en stigning fra 205 

forløb i 2020 til 250 i 2021. 

 

Sygedagpenge 

Der forventes 350 helårspersoner i sygedagpengeforløb og en gennemsnitlig statsrefusion på 37 pct. af ydelsen.  

 

Kontant- og uddannelseshjælp 

Der forventes 120 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, md og 27 pct. statsrefusion af ydelserne. Der 

Desuden omfatter kontanthjælpsområdet, udgifter til forsørgelse af førtidspensionister der ikke er berettiget til den 

fulde pension, samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med for-revalidering.   

 

Revalidering 

Der forventes 10 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalide-

ringsydelser er godt 20 %. 

 

Fleksjob 

Der forventes 215 helårspersoner i fleksjob. 45 af de 215 er visiteret efter de gamle regler om løntilskud til virksomheder 

med ansatte fleksjobbere. Her yder staten 65 % statsrefusion. Efter de nye regler om fleksløntilskud yder staten refusion 

efter reglerne om refusionstrappen. For fleksjobbere vil det typisk være ca. 20 %, da fleksjobvisiterede ofte har et 

sygdoms- eller et rehabiliterende forløb bag sig. 

 

Ressource- og Jobafklaringsforløb 

Der forventes 98 helårspersoner i Ressourceforløb og 75 i Jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent 

vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca.  20 pct. af ydelserne. 

 

Ledighedsydelse 

Der forventes 45 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 pct. af ydelsen. 
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Fællesudgifter og administration 
 

Tabel 10 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden 

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herunder 

udgifter til lægeerklæringer mv. Alle udgifter på området er karakteriseret som serviceudgifter inden for rammen. 

 

Integrationsudgifter 
 

Tabel 11 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Fællesudgifter og administration – samlet sum 26.988 26.593 26.593 26.593 

Serviceudgifter indenfor ramme 26.988 26.593 26.593 26.593 

Jobcenter 9.441 9.441 9.441 9.441 

Myndighedsudøvelse 13.944 13.549 13.549 13.549 

Øvrig administration 3.603 3.603 3.603 3.603 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Integrationsudgifter – samlet sum 3.573 3.573 3.573 3.573 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 8 8 8 8 

Driftsudgifter 8 8 8 8 

Lejetab vedr. boligplacering 8 8 8 8 

Overførselsudgifter, netto 3.566 3.566 3.566 3.566 

Driftsudgifter 5.727 5.727 5.727 5.727 

Danskuddannelse 1.990 1.990 1.990 1.990 

Grundtilskud -1.190 -1.190 -1.190 -1.190 

Resultattilskud -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 

Forsørgelsesydelser 3.635 3.635 3.635 3.635 

Tolkeudgifter 602 602 602 602 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser 2.417 2.417 2.417 2.417 

Statsrefusion -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser -1.323 -1.323 -1.323 -1.323 

Forsørgelsesydelser -838 -838 -838 -838 
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Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte, 

samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Der er 

indregnet en kvote på 5 nye flygtninge i 2020 og 2 i 2020. 

 

Udgifterne fordeler sig på integrationsydelser, beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virk-

somhedspraktik, løntilskud mv. og danskuddannelse.  

 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrati-

onsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  

 

Lejet vedr. boligplacering 

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem bor-

gere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab 

 

Overførselsudgifter 

Udgifterne på området fordeler sig på integrationsydelser (forsørgelse), danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede 

tilbud, såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv. 

 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrati-

onsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  

Der forventes 200 danskuddannelsesforløb i 2021. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til 40 Fuldtids-

ledige. 

 

Puljer og projekter 
 

Tabel 12 Samlet budget for puljer og projekter i perioden 

Job- og Socialcenteret har løbende projekter af forskellige slags, delvist finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR)  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Puljer og projekter – samlet sum -382 -301 161 161 

Serviceudgifter indenfor ramme -884 -411 51 51 

Frivillig økonomisk rådgivning 51 51 51 51 

Pulje til bedre indsats i ressourceforløb -563 -462 0 0 

Pulje til bedre match -371 0 0 0 

Overførselsudgifter 502 110 110 110 

Pulje til bedre indsats i ressourceforløb 456 0 0 0 

Pulje til Erhvervsuddannelse Grundforløb -65 0 0 0 

Pulje til Uddannelsesløft til Dagpengemodtagere 25 25 25 25 

Den Regionaleuddannelsespulje 60 60 60 60 

Pulje opkvalificering indenfor mangelområder 25 25 25 25 
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Frivillig Økonomisk rådgivning 

Projektet er et selvfinansieret projekt, hvor Solrød kommune betaler Dansk folkehjælp for at stå for rådgivning af, 

primært borgere på sociale ydelser med økonomiske udfordringer 

 

Pulje til bedre indsats i ressourceforløb 

I Projektet forpligter Solrød kommune sig på en særlig indsatsmodel over for ressourceforløbsborgere. Modellen har 

sigte på det virksomhedsrettede forløb, med vidensbaserede holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for ud-

satte borgere. 

 

Indsatsen igangsættes allerede, når jobcenteret påbegynder arbejdet med rehabiliteringsplanens forberedende del 

sammen med borgeren, der vurderes at være i målgruppen for ressourceløb. Da puljen dækker udgifter til ansæt-

telse af en virksomhedskonsulent med lige dele administrative opgaver og håndholdte borger-virksomhedskontakt 

er budgettet delt mellem serviceudgifter og overførselsudgifter 

 

Pulje til bedre match 

Puljens indsatsmodel består af fire overordnede spor med dertilhørende kerneelementer for god og professionel 

virksomhedsservice. 

 

Pulje til Erhvervsuddannelse Grundforløb 

Puljen vedrører en ekstraordinær pulje til køb Erhvervsuddannelse Grundforløb for kontanthjælpsmodtagere. Puljens 

udgifter er periodiseret i 2020, men indtægten forventes først i 2021  

 

Pulje til uddannelsesløft til Dagpengemodtagere 

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til forde-

ling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte 

uddannelsesforløb  

 

Den Regionale uddannelsespulje 

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til forde-

ling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte 

uddannelsesforløb  

 

Pulje opkvalificering indenfor mangelområder 

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til forde-

ling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte 

uddannelsesforløb  
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Ungdomsuddannelser 
 

Tabel 13 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til forløb til unge der ikke umiddelbart kan tage en ordinær ungdomsud-

dannelse eller komme i beskæftigelse.  

 

Derudover indeholder budgettet på området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget efter 

lov 564 og STU bevilliget efter LAB).  

 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende forløb for unge der hverken er uddannelses- eller jobparate. 

Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produktionsskole. FGU driftsudgifter og skoleydelsen sker bagudrettet. 

Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes at 

omkring 60 personer vil være inde over et FGU forløb i 2021 af kortere eller længere varighed og med varierende 

timetal pr. uge. Forløbende er fleksibelt opbygget med forskellige ”på- og afstigningsmuligheder”, hvorfor færre fuld-

tidsforløb forventes. Serviceudgifterne vedrører undervisningsudgifter, mens overførselsudgifterne, som skrevet står, 

er forsørgelsesudgifter i skoleforløbet. I praktik modtager borgerne løn 

 

Særligt tilrettelagt grunduddannelse (STU) 

STU uddannelsen er en 3-årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. I Solrød Kommune er det primært 

borgere med en meget lille chance for at komme ind på arbejdsmarkedet der bliver bevilliget STU som et undervis-

ningstilbud efter Lov nr. 564 (serviceudgift). Det er først og fremmest unge der er på førtidspension eller har udsigt til 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Ungdomsuddannelser – samlet sum 10.772 10.772 10.772 10.772 

Serviceudgifter indenfor ramme 5.443 5.443 5.443 5.443 

Driftsudgifter 5.443 5.443 5.443 5.443 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 2.708 2.708 2.708 2.708 

Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov 2.053 2.053 2.053 2.053  

Ungdommens uddannelsesvejledning 682 682 682 682 

Overførselsudgifter 5.329 5.329 5.329 5.329 

Driftsudgifter 5.852 5.852 5.852 5.852 

Bidrag til staten forsørgelse elever FGU 1.138 1.138 1.138 1.138 

Egne LAB tilbud til unge 1.046 1.046 1.046 1.046 

STU efter LAB-loven 3.033 3.033 3.033 3.033 

Ungementor 635 635 635 635 

Statsrefusion -523 -523 -523 -523 

Egne LAB tilbud til unge -523 -523 -523 -523 
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dette ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivnin-

gen (overførselsudgift). Udgiften til STU forløb har været stigende over flere år, men er nu faldende i takt med antallet 

af borgere i forløb er faldende. Tabel 17 viser udviklingen i antal borger i STU forløb fra 2017 til 2019, samt forventede 

forløb i 2020 og 2021. 

 

Ungdommens uddannelsesvejledning 

Udgifterne vedrører den koordinerede ungeindsats for unge under 25 år. - jf. lov om kommunal indsats for unge under 

25 år. Heraf fremgår at Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats, 

herunder Uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktper-

sonsordning. 

 

Egne LAB tilbud til unge 

Tilbuddet - Ungebasen, er et fastholdelses- og vejledningstilbud med henblik på beskæftigelse forberedelse af unge 

under 18 år.  Ungebasen drives af ungdomsskolen, hvor Jobs finansierer en del af pladserne.  Staten refunderer 50 % 

af udgifterne på området. 

 

Ungementor 

Ungementoren arbejder med fastholdelse af unge i forberedende og i ungdomsuddannelsesforløb. 

 
Tabel 14 Borgere i STU forløb 

  

ANTAL BORGERE 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

I alt 40 36 30 27 27 
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Øvrige områder 
 

Tabel 15 Samlet budget for øvrige områder i perioden 

Budgettet vedrører de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kategoriseres 

under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt udsatte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt samarbejdet 

med boligforeningerne om boliganvisningen. 

 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere 

på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab. 

 

Enkeltudgifter, Sociale formål 

På området konteres sociale ydelser som:  

 

 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a), 

 Hjælp til enkeltudgifter og flytning,  

 Hjælp til udgifter til sygebehandling,  

 Hjælp til udsatte lejere,  

 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 

 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede. 

 

Udgifterne har været faldende de senere år, hvorfor Staten yder 50 % refusion på hovedparten af udgifterne på om-

rådet. 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige områder – samlet sum 665 665 665 665 

Serviceudgifter indenfor ramme 68 68 68 68 

Driftsudgifter 68 68 68 68 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 68 68 68 68 

Overførselsudgifter 597 597 597 597 

Driftsudgifter 1.163 1.163 1.163 1.163 

Enkelt udgifter, Social formål 1.163 1.163 1.163 1.163 

Statsrefusion -566 -566 -566 -566 

Enkelt udgifter, Social formål -566 -566 -566 -566 
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Borgerservice 
 

Tabel 16 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder under den sociale indsats. Det gælder udbetaling af diverse 

personlige tillæg. Udgifter til boligsikring, boligydelse og varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Udbe-

taling Danmark. Til sidst varetager afdelingen udgifter til øvrige social formål. 

 

Øvrige sociale formål 

Budgettet inden for servicerammen vedrører udgifter til tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat. 

 

Personlige tillæg mv. 

Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003. Kommunen modtager 50% 

statsrefusion af ydelserne. Personlige tillæg kan opdeles i 3 kategorier: 

 Helbredstillæg: Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvortil den offentlige 

sygesikring giver tilskud. 

 Udvidet helbredstillæg: Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter hvortil den of-

fentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. Stør-

relse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til helbreds-

tillæg. 

 Personligt tillæg: Kan i princippet udbetales til alt. Denne ydelse vurderes efter en konkret og individuel vurde-

ring i forhold til nødvendigheden og pensionistens økonomiske situation. 

 

Boligydelse 

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 i lejebolig, andelsbolig og ejerbolig. 

Boligydelse til andelsbolig og ejerbolig ydes som lån. 

Der ydes kun boligydelse til selve boligudgiften – altså ikke til forbrug som f.eks. varme og antennebidrag. For andels-

bolig medtages dog fællesudgifter. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens medfinansiering-

sandel på 25 %. 

 

Boligsikring 

Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens medfinansiering-

sandel på 50 %.   

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Borgerservice – samlet sum 16.083 16.083 16.083 16.083 

Serviceudgifter indenfor ramme 278 278 278 278 

Øvrige sociale formål 278 278 278 278 

Overførselsudgifter 15.806 15.806 15.806 15.806 

Personlige tillæg mv. -87 -87 -87 -87 

Boligydelse 1.103 1.103 1.103 1.103 

Boligsikring 14.790 14.790 14.790 14.790 
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Teknik og Miljø 
 

Tabel 17 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger. 

Fra 2016 hvor der var flest flygtninge i midlertidige bolig og til 2020, er antallet af indlogerede flygtninge gået fra 107 

til et fast antal omkring 15-20 personer. Derfor er der også reduceret med 17 boliger i perioden. Der er 5 boliger 

tilbage som Solrød Kommune ejer. 

 

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge de anvises af udlændinge styrel-

sen. I det omfang dette ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig indkvartering 

er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor denne ikke svarer til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet 

med boligerne. 

 

Som det fremfår af tabel 20, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører udgifter 

til boligkoordinatorer, som varetager området. Resten af budgettet vedrører driften af boligerne. 

 

Øvrige afdelinger 
 

Tabel 18 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden 

Under øvrige afdelinger har Personaleafdelingen, Læring og udvikling, samt Ældreområdet en række udgifter som 

kategoriseres under beskæftigelse og social indsats. Budgettet er fordelt jf. nedenstående. 

 

Personaleafdeling 

Under serviceudgifter indenfor ramme har afdelingen budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere som 

er på området.  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.336 1.336 1.336 1.336 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.336 1.336 1.336 1.336 

Teknik og Miljø, ØD 504 504 504 504 

Flygtningeboliger, drift 833 832 832 832 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger – samlet sum 1.358 1.358 1.358 1.358 

Serviceudgifter indenfor ramme 984 984 984 984 

Personaleafdelingen 984 984 984 984 

Overførselsudgifter 374 374 374 374 

Læring og udvikling 54 54 54 54 

Ældreområdet 320 320 320 320 
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Læring og Udvikling 

Afdelingen har budget på området til tolkeudgifter jf. integrationsloven §2. Kommunen kan bevilge tolkebistand til 

flygtninge, hvis børn frekventerer skoler, SFO og dagtilbud.  

 

Ældreområdet 

Afdelingen har budget til at afholde merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens §100.  

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne 

og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. 
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Det specialiserede voksenområde handler om at hjælpe 

voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst 

mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. Politikområdet er 

vigtigt i forhold til at skabe læring og udvikling samt tryg-

hed, sundhed og værdighed i alle aldre.  

 

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte borger 

har. Med afsæt i de rammer lovgivningen giver samt den 

konkrete situation og borgernes ressourcer, arbejder vi 

med, at finde den rigtige løsning for den enkelte med 

henblik på, at støtte borgernes udvikling. 

 

Konkret arbejder vi med følgende indsatser: 

 Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud på Tjørn-

holmvej 

 Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget 

hjem fra kommunens tilbud  

 Støtte i eget hjem fra andre leverandører 

 Botilbud hos private og i andre kommuner  

 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstil-

bud i dagtimerne 

 Misbrugsbehandling 

 Øvrige: 

 Krisecentre og forsorgshjem 

 Ledsagerordninger 

 Kompenserende specialundervisning 

 Specialtandplejen  

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 8 – samlet sum 88.436 

Job- og socialcenter (JOBS) 88.436 

Indenfor servicerammen 96.140 

Udenfor servicerammen -7.704 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Rammeaftale 2018-2020 

 Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Støttecenteret Fasanvej er flyttet til Tjørnholmvej 

medio 2018 

 Der er etableret nye boligmuligheder for borgere 

med særlige behov 

 20 borgere afslutter eksterne botilbud i løbet af 

2018/2019 og tilbudt bolig i Solrød 

 Der arbejdes med etablering af og delvis omlæg-

ning til støtte via Skype 

 Der er lavet nye retningslinjer vedr. bevilling af 

mentor 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Serviceeftersyn af området 

 Rammebeskrivelse (tilbudsvifte) 

 Socialplan 

 

 

 

  

Politikområde 8:  

Det specialiserede voksenområde 
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Politiske mål 
 

Politikområde 8: Det specialiserede voksenområde 

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

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Borgere med særlige behov 

Flere borgere med særlige behov skal have mulighed for 

at bo i opgangsfælleskaber eller egen bolig i Solrød 

Kommune. Dette for at bevare og give mulighed for at 

udvikle: 

 

 Relationer ift. familie, venner og øvrigt netværk  

 Forankringen til fritidsaktiviteter i nærmiljø 

 Uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilknytning 

til lokalområdet 

 

Det sker gennem hjemtagelse af borgere fra eksterne bo-

tilbud, til egne opgangsfællesskaber eller egen bolig med 

støttemuligheder og dermed afslutning af eksterne botil-

bud. 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Bæredygtig udvikling  

 

Ungdomsuddannelse 

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

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

 

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

 

Fokus skal især lægges på: 

 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og 

Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Samlet budget 2021-2024 
 
Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8 

 

Handicap og Socialpsykiatri – egne tilbud 
 

Tabel 2 Handicap og Socialpsykiatri - budget 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og an-

dre udsatte grupper i henhold til servicelovens § 85 og § 99. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 8 – samlet sum 88.436 88.436 88.436 88.436 

Job- og Socialcenter (JOBS) 88.436 88.436 88.436 88.436 

Indenfor servicerammen 96.140 96.140 96.140 96.140 

Udenfor servicerammen -7.704 -7.704 -7.704 -7.704 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Personlig støtte og pasning af personer  

med handicap mv. – samlet sum 
10.635 10.635 10.635 10.635 

Indenfor servicerammen 10.635 10.635 10.635 10.635 

Udviklingshæmmede:     

Borgere i eget hjem  

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
1.376 1.376 1.376 1.376 

Hjerter 9 1.388 1.388 1.388 1.388 

Spar 7 1.244 1.244 1.244 1.244 

Majsmarken 1.804 1.804 1.804 1.804 

Sindslidende og socialt udsatte:     

Borgere i eget hjem  

(ekskl. opgangsfællesskaber) 
1.819 1.819 1.819 1.819 

Lindevej            957             957             957             957  

Hyldevej              96               96               96               96  

Støttekontaktkorps (inkl. Egeparken)          1.772           1.772           1.772           1.772  

Begge områder:     

Støttecenter Netværkshuset            179             179             179             179  
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Området varetager:  

 Støtte og aktiviteter i Netværkshuset (Netværkshuset er fra sommeren 2018 flyttet til Tjørnholmvej) 

 Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med forskellige støttebehov i eget 

hjem og i de opgangsfællesskaber der er etableret i boligforeninger mv. i kommunen 

 Støtte og kontaktkorps til sindslidende eller misbrugsproblemer og hjemløse 

 

Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri har en normering på ca. 15 årsværk og en leder. 

 

Hjemmevejlederkorps  

Hjemmevejlederkorpset er en del af Handicap og Socialpsykiatrien og yder støtte til borgere i eget hjem, der på grund 

af kognitive- og særlige sociale problemer har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt træning for at udvikle deres 

færdigheder. Målgruppen vil som oftest have behov for varig støtte med henblik på vedligeholdelse af evner.  

For at kunne varetage støtten til de borgere, der tilbydes bolig i Solrød i 2018-2021 er budgettet til ’eget team’ udvidet 

som vist i nedenstående tabel 3.  

 

De mange nye almennyttige boliger som blev færdige slut 2018/start 2019, har givet borgerne i Solrød Kommunes 

egne opgangsfællesskaber, samt borgere i eksterne § 85 og § 107 tilbud, muligheden for at flytte i egen bolig. Borgere 

i eksterne § 85 og § 107 tilbud, har derved også større mulighed for at flytte til opgangsfællesskaber i Solrød Kommune.  

Der har altså været tale om en bolig- og tilbudsrokade til mindre indgribende støtteforanstaltninger.  

Der er i forbindelse med flytning af borgere fra opgangsfælleskaber samt eksterne § 85 og § 107 tilbud til egen bolig 

iværksat: 

 

 Opnormering af eksisterende egne tilbud til at kunne støtte flere borgere 

 Kompetenceudvikling af personale 

 Implementering af virtuel borgerbetjening via Skype 

 

Status - hjemtagelse 

Tilbud til borgerne om støtte og bolig i eget regi i Solrød, har i forhold til økonomi betydet en reduktion i forbruget 

til eksterne tilbud i 2019 og 2020, som forventes at få gennemslagskraft i 2021 og frem.  

 
Tabel 3 Effekt af hjemtagelse, i 2020-priser 

Hjerter 9 

Solrød Kommune har etableret et opgangsfællesskab Hjerter 9, hvor målgruppen er udviklingshæmmede borgere, der 

ønsker at bo i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til almindelig, daglig livsførelse. Der er en meget 

lille udskiftning blandt borgerne i dette opgangsfællesskab. 

Opgangsfællesskabet er etableret i 9 toværelseslejligheder. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 2,9 

årsværk. 

 

EFFEKT AF HJEMTAGELSE 

FORVENTET 2021 

§107 MIDLERTI-

DIG BOTILBUD 

EKSTERN §85-

STØTTE 

MISBRUGS 

OPHOLD 
RESULTAT 

Antal hjemtagelser 12 hjemtagelser 2 hjemtagelser 2 hjemtagelser 16 hjemtagelser 

Besparelse – Hjemtaget borgere -6.332.400 kr. -684.000 kr. -843.600 kr. -7.860.000 kr. 

Udgift til eget team 1.460.000 kr. 208.000 kr. 258.000 kr. 1.926.000 kr. 

Nettobesparelse 2021    -5.934.000 kr. 



164 MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

 

Spar 7 

Den 15. maj 2013 flyttede de første borgere ind i opgangsfællesskabet ”Spar 7”, i Trylleskoven. Beboerne i opgangs-

fællesskabet er velfungerende udviklingshæmmede, der efter en kort periode med støtte til almindelig daglig 

livsførelse, vil være i stand til at klare sig med begrænset støtte.  

Boligerne er oprettet i 8 almene boliger. En af de 8 boliger i Trylleskoven bruges til fælles pædagogiske aktiviteter for 

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

Støttebehovet i opgangsfællesskabet svarer til en normering på 2,6 årsværk. 

 

Majsmarken 

Majsmarken er planlagt som et opgangsfællesskab for unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer, som mangler en bolig og har behov for hjælp, omsorg eller støtte. Der er plads til 4 borgere på 

Majsmarken, og budget hertil er 1,8 mio. kr.  

 

Lindevej 

Byrådet besluttede i maj 2014, at der skulle etableres et opgangsfællesskab til socialt og psykisk sårbåre unge mellem 

18 og 25 år på Lindevej 15 i Havdrup.  

Målgruppen for tilbuddet er unge, der har brug for hjælp til at takle nogle udfordringer inden de kan bo alene i egen 

bolig og fastholde et job eller gennemføre en uddannelse. Der har i de senere år været en stigning i antallet af personer 

i målgruppen i Solrød Kommune.  

 

Etableringen af boligerne på Lindevej, har medført færre udgifter til køb af tilbud hos andre aktører/kommuner, men 

giver også de unge et godt lokalt tilbud, som kan bidrage til de unges udvikling og øge deres muligheder for at komme 

i uddannelse eller ordinær beskæftigelse på sigt. 

 

Et ophold på Lindevej kan vare fra 6 måneder og op til 2 år, afhængigt af den unges behov og af de mål, der beskrives 

i den unges handleplan. Der er plads til 9 unge af gangen. Støttebehovet på Lindevej svarer til en normering på 2 

årsværk. 

 

Hyldevej 

Gennem længere tid har der været stigende behov for et mindre indgribende tilbud til unge borgere, som har brug 

for støtte til at komme under uddannelse eller i beskæftigelse. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte derfor 

oprettelsen af et nyt opgangsfællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej d. 18. april 2017.  

 

Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er enten i gang med en uddannelse eller har en 

uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til 4 unge af gangen. 

 

Egeparken 

Målgruppen for opgangsfællesskabet på Egeparken er socialt- og psykisk sårbare unge mellem 18 og 40 år, som ud 

over behovet for en stabil boligsituation, har brug for støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde. Desuden kan de 

have brug for hjælp til at finde- og fastholde fritidsarbejde.  Alle beboere får tilknyttet en beskæftigelsesmentor. Men-

torerne varetager udover 

beskæftigelsesrettet støtte også opgaver som sociale viceværter, og støtter beboerne i at håndtere en række potenti-

elle udfordringer i hverdagen (overholdelse af husregler, sociale spilleregler i lejligheden mv.). 

Til trods for den sociale støttefunktion, udgøres tilbuddet primært af bofællesskabets fysiske rammer i kombination 

med tilbuddet om en beskæftigelses-mentor. 

 

Støttekontaktkorps 

Støttekontaktkorpset yder støtte, hjælp, omsorg samt genoptræning. Målgruppen for indsatser under § 85 vil som 

oftest have behov for varig støtte. Hvis behovet for støtte vurderes at være midlertidigt, med sandsynlighed for pro-

gression, vil mentorstøtte være en mere passende indsats såfremt borgeren ikke er førtidspensionist. 
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Støttecenter Netværkshuset 

Netværkshuset på Tjørnholmvej fungerer som base for medarbejderne i Handicap- og Socialpsykiatri-teamet. Herud-

over anvendes det til værested og samtalerum for sindslidende og udviklingshæmmede borgere i Solrød Kommune. 

 

I tabellen nedenfor ses udviklingen i antal borgere i de ovennævnte tilbud. 

 

Tabel 4 Antal borgere i egne botilbud 

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

ANTAL BORGERE 2017 2018 2019 2020 2021 

Udviklingshæmmede      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 27 30 35 37 39 

Hjerter 9 9 9 9 9 9 

Spar 7 7 7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte      

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 50 51 53 55 57 

Lindevej 7 7 7 7 7 

Egeparken  3 3 3 3 

Hyldevej  4 4 4 4 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Socialpædagogisk bistand (§ 85),  

udenfor kommunen – samlet sum 
13.786 13.786 13.786 13.786 

Indenfor servicerammen 13.786 13.786 13.786 13.786 

Nedsat funktionsevne – private boformer 7.089 7.089 7.089 7.089 

Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud 1.078 1.078 1.078 1.078 

Sindslidende – private boformer 2.004 2.004 2.004 2.004 

Sindslidende – offentlige tilbud 2.639 2.639 2.639 2.639 

Sociale problemer – private boformer 2.004 2.004 2.004 2.004 

Sociale problemer – offentlige tilbud 1.078 1.078 1.078 1.078 

Negativ budgetpulje der udmøntes i forhold til 

sammensætningen af sager i budgetåret 
-2.106 -2.106 -2.106 -2.106 
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Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt og altså ikke udføres af Solrød 

Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Støtten er enten i botilbudslignende tilbud, hvor borgeren har en selvstændig 

lejekontrakt, eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for kommunen, men hvor Solrød  

Kommune har handle- og/eller betalingsforpligtigelsen. 

 

Budgettet fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang. I alt forventes 25 bor-

gere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 551 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. 

person i 2020 at være på 507 t.kr.  

 

 
Tabel 6 § 85, antal sager 

 

Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner 
 
Tabel 7 Midlertidig botilbud - budget 

 2018 2019 2020 2021 

Primo 29 26 29 25 

Tilgang 4 6 1 2 

Afgang 7 3 5 4 

Ultimo 26 29 25 23 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum 16.659 16.659 16.659 16.659 

Indenfor servicerammen 16.659 16.659 16.659 16.659 

Handicappede – offentlige institutioner 2.293 2.293 2.293 2.293 

Handicappede – private institutioner 4.167 4.167 4.167 4.167 

Sociale problemer – offentlige institutioner 1.198 1.198 1.198 1.198 

Sociale problemer – private institutioner 3.085 3.085 3.085 3.085 

Sindslidende – offentlige institutioner 1.685 1.685 1.685 1.685 

Sindslidende – private institutioner 5.249 5.249 5.249 5.249 

Beboernes betaling – private institutioner -1.017 -1.017 -1.017 -1.017 
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Tabel 8 Antal borgere i midlertidig botilbud 

Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter Servicelovens § 107 og 

typisk i forbindelse med et afklarende-, et aflastnings- eller et afprøvende forløb. Flere borgere er også bevilliget en 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).  

 

Længerevarende ophold bevilliges efter servicelovens § 108 og gives typisk til borgere med en permanent funktions-

nedsættelse der har behov for omfattende hjælp. 

 

Midlertidig ophold: 

Budgettet til § 107 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. 

Det dækker udgifter til 28 borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 595 t.kr. Til sammenligning forven-

tes gennemsnitsudgiften pr. person i 2020 at være på 600 t.kr.  

 

Længerevarende ophold: 

Budgettet til § 108 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang på området. 

Det dækker udgifter til 33 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 907 t.kr. Til sammenligning forven-

tes gennemsnitsudgiften pr. person i 2020 at være på 906 t.kr. 

 
Tabel 9 Længerevarende botilbud - budget 

Tabel 10 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108 

 2018 2019 2020 2021 

Primo 39 36 29 28 

Tilgang 8 2 4 3 

Afgang 11 9 5 5 

Ultimo 36 29 28 26 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum 29.932 29.932 29.932 29.932 

Indenfor servicerammen 29.932 29.932 29.932 29.932 

Nedsat funktionsevne 14.803 14.803 14.803 14.803 

Særlige sociale problemer 8.065 8.065 8.065 8.065 

Sindslidende 7.064 7.064 7.064 7.064 

 2018 2019 2020 2021 

Primo 34 32 33 33 

Tilgang 1 2 1 2 

Afgang 3 1 1 2 

Ultimo 32 33 33 33 
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Herberg, forsorgshjem og krisecentre 
 
Tabel 11 Herberg, forsorgshjem og krisecentre - budget 

Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberg, forsorgshjem m.v.) og kvinde-

krisecentre. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem eller et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. 

Området er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %. 

 

Herberg og forsorgshjem 

Der ses en stigende tendens til, at borgerne selv henvender sig på forsorgshjem, hvor Solrød Kommune skal betale. 

Budgettet er baseret på en forventning om at 5 borgere indskriver sig på forsorgshjem. Den forventede gennemsnits-

pris er 101 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2020 at være på 188 t.kr. 

før refusion.  

 

Der er ekstra fokus på at få borgere ud i egen bolig og derfor forventes det at Solrød borgere i 2021 vil opholder sig 

kortere tid på herberg og forsorgshjem og derved reducere i gennemsnitsudgiften i 2021. 

 

Kvindekrisecentre 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller 

tilsvarende krise, i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og modtager omsorg 

og støtte under opholdet.  

 

Det forventes, at 7 borgere indskriver sig på kvindekrisecentre, årligt. Den forventede gennemsnitspris er 224 t.kr. før 

refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2020 at være på 225 t.kr. før refusion.  

 

 

  

I 1.000 KR 2021 2022 2023 2024 

Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer – samlet sum 
1.031  1.031  1.031  1.031  

Indenfor servicerammen 1.031  1.031  1.031  1.031  

Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem) 506  506  506  506  

Kvindekrisecentre, § 109 1.567  1.567  1.567  1.567  

Statsrefusion (50%) -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 
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Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud 
 
Tabel 12 Beskyttet beskæftigelse - budget 

Tabel 13 Beskyttet beskæftigelse – antal sager 

Budgettet dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud til personer under 65 år, som på 

grund af betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fast-

holde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har behov for et dagtilbud der fastholder eller forbedre borgerens 

livsvilkår. 

 

Beskyttet beskæftigelse: 

Budgettet til § 103 fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker 

udgifter til 24 borgere svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 105 t.kr. Til sammenligning forventes gennem-

snitsudgiften pr. person i 2020 at være på 104 t.kr. 

 

Aktivitets og samværstilbud: 

Nedenfor ses budgettet til aktivitets- og samværstilbud, samt tabel med udvikling i antal sager for området. Budgettet 

fastsættes med baggrund i eksisterende sager samt forventning om tilgang/afgang, og dækker udgifter til 41 borgere. 

Den samlede gennemsnitsudgift pr. person er på 338 t.kr Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person 

i 2020 at være på 343 t.kr. 

 

Området har haft tilgang af to borgere med behov for ekstraordinær indsats under § 104. De to borger udgør til 

sammen en årlig udgift på over 2.000 t.kr.  

 
  

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§ 103), 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Indenfor servicerammen 2.521 2.521 2.521 2.521 

Borgere m. nedsat. funktionsevne 2.521 2.521 2.521 2.521 

§ 103 – ANTAL SAGER 2018 2019 2020 2021 

Primo 19 21 24 24 

Tilgang 6 3 1 1 

Afgang 4 0 1 1 

Ultimo 21 24 24 24 
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Tabel 14 Aktivitets- og samværstilbud - budget 

Tabel 15 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager 

Misbrugsområdet 
Serviceudgifter indenfor rammen er nedjusteret med ca. 1,4 mio. i 2021, der dækker over en tilpasning af misbrugs-

området. Solrød kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren dagbehandling frem for døgnbehandling, samt at 

få behandlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at 

fastholde de, der er i gang og hjælpe de, der ikke er med beskæftigelse eller uddannelse. Denne strategi og dette 

fokus har haft den effekt, at udgifterne til misbrugsbehandling har været faldende siden 2018. 

 

Misbrugsbehandling 

Budgettet vedrører Alkohol- og Stofmisbrugs-behandling. 

 
Tabel 16 Samlet budget for misbrugsbehandling i perioden 

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§ 104), 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Indenfor servicerammen 13.855 13.855 13.855 13.855 

Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne 

og særlige sociale problemer 
13.855 13.855 13.855 13.855 

§ 104 – ANTAL SAGER 2018 2019 2020 2021 

Primo 42 43 41 41 

Tilgang 5 3 1 1 

Afgang 4 5 1 1 

Ultimo 43 41 41 41 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Misbrugsbehandling – samlet sum 4.070 4.070 4.070 4.070 

Indenfor servicerammen 4.070 4.070 4.070 4.070 

Alkoholmisbrug 1.819 1.819 1.819 1.819 

Dagbehandling 838 838 838 838 

Døgnbehandling 305 305 305 305 

Ambulant behandling 677 677 677 677 

Stofmisbrug 2.250 2.250 2.250 2.250 

Dagbehandling 1.596 1.596 1.596 1.596 

Døgnbehandling 655 655 655 655 
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Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er det sjældent den eneste problematik, som står 

til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har ud over misbruget problemer 

med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, kriminalitet mv. Effekten af misbrugsindsatsen 

ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og ophør af stof- eller alkoholindtaget. 

 

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af borgerens liv, 

har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens muligheder for at genindtræde på 

arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af beskæftigelsesindsatsen for borgere, 

der vurderes at være i målgruppen. 

 

Administrationen har i de senere år oplevet et voksende behov for misbrugsbehandling, særligt på stofmisbrugsom-

rådet. Den øgede efterspørgsel har blandt andet ført til en række mål og planer på området i tråd med de politisk 

fastsatte kvalitetsstandarder. 

 

I tabel 17 og 18 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, samt forventningen i budget 2020 og 2021. 

 
Tabel 17 Borgere i stofmisbrugsbehandling 

Tabel 18 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling 

  

ANTAL BORGERE 2018 2019 2020 2021 

Dagbehandling 62 57 55 55 

Døgnbehandling 3 10 5 5 

I alt 65 67 60 60 

ANTAL BORGERE 2018 2019 2020 2021 

Dagbehandling 73 70 63 63 

Døgnbehandling 3 0 2 2 

I alt 76 70 60 60 
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Øvrige områder 
Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning og specialtandpleje. 

 

Kompenserende specialundervisning til voksne 
 
Tabel 19 Specialundervisning til voksne - budget 

Budgettet vedrører udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handi-

cap efter undervisningspligtens ophør. Udgifter kan være såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 

specialpædagogiske bistand. 

 

Abonnementsbetaling 

Udgifterne dækker betaling af Solrød Kommunes andel til Center for Specialundervisning i Roskilde. Centeret leverer 

kompenserende specialundervisning vedr. tale, høre og syn, samt ydelser vedrørende informations- og kommunikati-

onstekniske hjælpemidler. 

 

Der er indgået en abonnementsordning mellem Region Sjælland og følgende kommuner: Greve, Køge, Lejre, Stevns 

og Solrød Kommune. Udgifterne til drift af centret fordeles efter kommunernes indbyggertal og Solrød Kommunes 

andel udgør ca. 8 %. 

 

Køb af pladser 

Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af 

pladser er på 89 t.kr. i 2021, og dækker udgifter til køb af pladser til 6 personer. 

 

Objektiv finansiering af institutionerne 

Kommunerne skal finansiere de mest specialiserede landsdækkende institutionstilbud. Udgifterne fordeles på alle 

kommuner, og har til formål at sikre finansiering af landsdækkende specialrådgivningstilbud for unge og voksne med 

synshandicap og epilepsi, samt døvekonsulentordning. 

Budgettet til objektiv finansiering dækker betaling til 6 institutioner og er på 1.118 t.kr. i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Specialpædagogisk bistand – samlet sum 3.607 3.607 3.607 3.607 

Indenfor servicerammen 3.607 3.607 3.607 3.607 

Abonnementsbetaling,  

Center for Specialundervisning Roskilde 
2.400 2.400 2.400 2.400 

Køb af pladser udenfor kommunen 89 89 89 89 

Objektiv finansiering 1.118 1.118 1.118 1.118 
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Special tandpleje 
 
Tabel 20 Specialtandpleje - budget 

Budgettet omfatter udgifter til regional specialtandpleje til ca. 3 personer med nedsat psykisk eller fysik funktionsned-

sættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 15 t.kr. 

 

 

Den centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager 
 
Tabel 21 Refusioner pr. område - budget 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning.  

 

Tabel 19 viser budgetterede refusioner for de forskellige områder. 

Beløbsgrænserne for hvornår der kan indhentes refusion på enkeltsager i 2021 kendes endnu ikke, men de gældende 

satser for 2020 er følgende: 

 
Tabel 22 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 

Beløbsgrænserne for 2020 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2021 bliver reguleret den 1. januar 2021. 

De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2018–2021 er vist i tabel 20. 

 

De nye beregningsreglerne for særligt dyre enkeltsags-refusion, betyder at Solrød Kommune forventer at SDE refusi-

onen øges med 4,8 mio. kr. i forhold til tidligere budget 2020. Det skyldes, at antallet af refusionsberettiget enkeltsager 

forventes at stige, da beløbsgrænserne sænkes. Samtidig hæves den maksimale refusionsprocent til 75%.  

 

I 1.000 KR 2021 2022 2023 2024 

Special tandpleje- samlet sum 44 44 44 44 

Indenfor servicerammen 44 44 44 44 

SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER 

DEN CENTRALE REFUSIONSOPRDNING, I 1.000 KR. 
2021 2022 2023 2024 

Udenfor servicerammen -7.704 -7.704 -7.704 -7.704 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 -2.391 -2.391 -2.391 -2.391 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516 

Forebyggende indsats -797 -797 -797 -797 

25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 75 PCT. REFUSION 

830.000 – 1.629.999 kr. årligt 1.630.000 kr. – 2.049.999 kr. årligt Fra 2.050.000 + kr. årligt 

69.167 -135.833 kr. månedligt 135.833 – 170.833 kr. månedligt Fra 170.833 kr. månedligt 
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Det faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2018-2021 ser således ud: 

 
Tabel 23 Særligt dyre enkeltsager - antal 

 

 

 

  

ANTAL ENKELTSAGER 2018 2019 2020 2021 

Central refusionsordning - total 27 26 27 40 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 13 13 14 24 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 8 7 7 8 

Forebyggende indsats 6 6 6 8 



AKTIVITETS- OG
FRIVILLIGCENTER
OASEN

ÆLDREBOLIGER
GULSPURVEN

GENOPTRÆNINGEN

REHABILITERINGEN
PLEJECENTER

CHRISTIANS HAVE

ÆLDREBOLIGER
KURPRINSENS
KVARTER

VISITATIONEN OG  
DE UDEKØRENDE 

ENHEDER

Politikområde 9:

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

til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

samt læring og udvikling hele livet. Borgerne skal i alle 

aldersgrupper sikres de bedste rammer og tilbud. 

 

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

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

hed. På den måde har den enkelte borger mulighed for 

at bruge sine ressourcer og tage ansvar.  

 

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med midlerti-

dig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsni-

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

pleje, genotræning og hjælpemidler.  

 

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og 

forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse med 

at fremme sunde borgere i alle aldre via en forebyggende 

og sundhedsfremmende indsats inden for rammerne af 

kommunens sundhedspolitik. 

 

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og Frivillig-

center, hvor der ud over et daghjem arbejdes med at 

skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivil-

lige, sociale områder.  

 

Ud over de kommunale institutioner på området samar-

bejder vi med den private leverandør, Altiden, der driver 

en del af Plejecenter Christians Have og leverer hjemme-

pleje i de private hjem.  

 

Inden for Sundhed og Ældre findes endvidere administra-

tion og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliterings-

pladser, daghjemspladser og pladser i demens-daghjem-

met Oasen. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Læring og udvikling hele livet 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

I 1.000 KR. 2021 

Politikområde 9 – samlet sum 303.644 

Indenfor servicerammen 227.964 

Udenfor servicerammen 75.681 

Ældreområdet 172.121 

Chr. Have, Rehabilitering og elever 22.155 

Sundhed og Frivillighed 108.223 

Økonomiafdeling -1.308 

Øvrige afdelinger 2.453 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsaftale 2019-2023 

 Værdighedspolitikken 

 Sundhedsområdet i KKR Sjælland 

 Demensstrategi 

 Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Indførelse af akutteam i den kommunale syge-

pleje (i tæt samarbejde med de praktiserende læ-

ger) 

 Implementering af sundhedspolitikken 

 Implementering af demensstrategien 

 Ibrugtagning af 40 nye plejeboliger og 24 rehabi-

literingspladser på Plejecenter Christians Have 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af demensstrategien 

 Implementering af politikken for frivilligt socialt 

arbejde 

 Fortsat implementering af sundhedspolitikken 

 Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023 

 

 

 

Politikområde 9: Sundhed og Ældre 
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Politiske mål 

PEJLEMÆRKER MÅL  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

Læring og udvikling hele livet 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommunes sundhedspo-

litik medvirker til sunde borgere i alle aldre.  

  

Det sker ved at: 

 Implementere indsatskataloget, der hører til sund-

hedspolitikken. 

 Kvalitetssikre og justere den forebyggende og sund-

hedsfremmende indsats i kommunens afdelinger og 

institutioner. 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Sundhedsområdet 

Borgerne skal opleve en lokal og kvalificeret indsats på 

sundheds- og ældreområdet. 

  

Det sker ved:  

 Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023. 

 Opgaveflytning og sikring af de faglige kompetencer 

til at håndtere opgaverne lokalt. 

 Et velfungerende akutteam. 

 Rekruttering og fastholdelse af kompetente medar-

bejdere. 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Læring og udvikling hele livet 

Værdig ældrepleje 

Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje.  

  

Det sker ved at: 

 Efterleve værdierne i værdighedspolitikken. 

 Arbejde med de igangsatte indsatsområder, der un-

derstøtter værdighedspolitikken. 

 

Teknologi 

Borgerne skal opleve frihed og øget livskvalitet i daglig-

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

  

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

prøvning og anvendelse af relevante, nye velfærdstekno-

logier. 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Frivilligt socialt arbejde 

Borgerne skal opleve øget sundhed og livskvalitet ved at 

deltage i aktiviteter støttet af frivillige eller ved selv at 

være frivillige.  

  

Det sker ved at:  

 Fastholde velfungerende initiativer. 

 Understøtte nye initiativer, hvor fokus blandt andet 

skal være på at afhjælpe og forebygge ensomhed. 
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Befolkningsudvikling 
 

Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune 

Den samlede befolkning i Solrød kommune er steget med 5,0 pct. fra 2017-2020, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske 

udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 23.250 borgere i 2020 til ca. 25.200 

borgere i 2024, svarende til en stigning på godt 8,5 pct.  

 

Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.600 borgere i 2020 til ca. 5.100 borgere i 2024, svarende til 

en stigning på ca. 10 pct. Udviklingen skal ses i lyset af et mindre fald i antallet af 65-74 årige, hvorimod antallet af 

borgere i alderen 75+ år vil stige fra ca. 1.950 borgere i 2020 til ca. 2.700 borgere i 2024, svarende til en stigning på 

ca. 36 pct., jf. figur 1 og 2. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og sygeplejeydelser som 

fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger samt ydelser inden for praksissektoren og i hospitalsregi sammenlig-

net med yngre aldersgrupper.  

 

Budgettet for 2021 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især 

er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes endvidere 

demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.  

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

2017=100) 

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

2020=100)

  

80

100

120

140

160

180

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

65-74 år 75-84 år 85 år+

80

90

100

110

120

130

140

150

80

90

100

110

120

130

140

150

2020 2021 2022 2023 2024

65-74 år 75-84 år 85 år+

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0-16 år 4.873 4.968 5.145 5.185 5.224 5.283 5.334 5.394 

17-64 år 12.990 13.142 13.391 13.474 13.688 13.966 14.575 14.746 

65-74 år 2.763 2.745 2.715 2.627 2.577 2.466 2.467 2.400 

75-84 år 1.219 1.342 1.473 1.614 1.763 1.912 2.068 2.151 

85 år+ 302 321 341 355 389 426 468 530 

I alt 22.147 22.518 23.065 23.255 23.641 24.052 24.912 25.223 

Index 2017=100 100,0 101,7 104,1 105,0 106,7 108,6 112,5 113,9 

Ændring i %        1,66 3,43 7,13 8,46 
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Samlet budget 2021-2024 
 

Tabel 2 Budget for politikområde 9  

Det samlede budget for 2021-2024 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 303,6 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 338,9 

mio. kr. i 2024, jf. tabel 2.  

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 9 – i alt 303.644 317.551 329.876 338.928 

Indenfor servicerammen 227.964 239.596 249.666 257.671 

Udenfor servicerammen 75.681 77.955 80.211 81.257 

Ældreområdet 172.121 173.105 173.114 173.114 

Indenfor servicerammen 172.900 173.884 173.893 173.893 

Udenfor servicerammen -779 -779 -779 -779 

Chr. Have, Rehabilitering og elever 22.155 23.343 23.753 23.993 

Indenfor servicerammen 22.155 23.343 23.753 23.993 

Sundhed og frivillighed 108.223 108.223 108.223 108.223 

Indenfor servicerammen 23.108 23.108 23.108 23.108 

Udenfor servicerammen 85.115 85.115 85.115 85.115 

Økonomiafdeling -1.308 10.426 22.332 31.144 

Indenfor servicerammen 7.357 16.818 26.468 34.233 

Udenfor servicerammen -8.665 -6.392 -4.135 -3.089 

Øvrige afdelinger 2.453 2.453 2.453 2.453 

Indenfor servicerammen 2.443 2.443 2.443 2.443 

Udenfor servicerammen 10 10 10 10 

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

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

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2021-2024, jf. tabel 3.  

 

09-13 Chr. Have, opnormering administrativ medarbejder fra 17 – 32 timer ugentligt – større elev indtag 

Som følge af det øgede optag af elever opnormeres timerne til uddannelseskoordination fra 17 til 32 timer, hvilket 

svarer til det øgede optag. Der afsættes 255 t.kr. årligt i 2021 og frem.  

 

09-31 Fleksible aflastningstilbud til pårørende med ægtefæller, der lider af demens  

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

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

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

sygdom og opleve ensomhed.  

 

Ud over de eksisterende to tilbud – Daghjem for personer med Demens (Oasen) og et årligt aflastningsophold på op 

til otte dage på Rehabiliteringsafsnittet på Plejecenteret Christians Have – etableres et fast tilbud om fleksibel aflastning 

til pårørende med ægtefæller, der lider af demens i eget hjem. De pårørende kan gøre brug af aflastningstilbuddet 

otte timer om måneden efter eget behov på hverdage og i weekender i tidsrummet kl. 8 til 23. Aflastningen aftales 

med Den kommunale Hjemmepleje en uge forinden. Der afsættes 124.000 kr. i 2021 stigende til 140.000 kr. i 2024. 

 

  

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2021 2022 2023 2024 

09-13 

Chr. Have, opnormering administrativ  

medarbejder fra 17-32 timer ugentligt – flere 

elever 

255 255 255 255 

09-31 
Fleksible aflastningstilbud til pårørende med 

ægtefæller, der lider af demens 
124 131 140 140 



MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

181 

 

Ældreområdet 
 

Tabel 4 Budget fordelt på områder indenfor og udenfor servicerammen 

Ældreområdets myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, bolig-

ændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser, som be-

stiller, til bl.a. hjemmeplejen, kommunal som privat udfører, samt Plejecenter Christians Have, kommunal som privat 

udfører.  

 

Under Ældreområdet hører også de udekørende enheder, herunder den kommunale hjemmepleje og den kommunale 

sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel service - som sundhedslovs ydelser til borgere i Solrød Kommune. 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Ældreområdet – i alt   172.121   173.105   173.114   173.114  

Indenfor servicerammen  172.900   173.884   173.893   173.893  

Udenfor servicerammen -779  -779  -779  -779  

Indenfor Servicerammen      

Visitation og Koordination  7.592 6.980 6.980 6.980 

Den kommunale Hjemmepleje*   0 0 0 0 

Den kommunale Sygepleje  18.854 18.961 18.961 18.961 

Andre Sundhedsudgifter 4.790 4.790 4.790 4.790 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere  52.419 52.426 52.435 52.435 

Pleje og omsorg, Chr. Have  72.492 72.226 72.226 72.226 

Hjælpemidler mv.  14.061 14.061 14.061 14.061 

Betaling til/fra andre kommuner  9 9 9 9 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.572 1.572 1.572 1.572 

Visitation og koordination, Puljemidler 1.111 2.860 2.860 2.860 

Udenfor Servicerammen     

Statsrefusion på Ældreområdet -813 -813 -813 -813 

Ældreboliger 34 34 34 34 

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

ter står med minustegn (-) foran.  
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Indenfor Servicerammen 
 

Visitation og Koordination 

Budgettet dækker voksen-, ældre- og handicapområdet og er primært lønudgifter i visitationens personalegrupper: 

visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige stabsfunktioner. Personalet udfører blandt andet sagsbehandling 

og administration af: 

 

 Personlig og praktisk hjælp til borgere 

 Visitationsbesøg 

 Hjælpemidler 

 Ventelister til plejehjem og ældreboliger 

 Økonomistyring og Projektstyring af hele området 

 Puljemidler 

 

Den kommunale Hjemmepleje 

 
Tabel 5 Budget for Den kommunale Hjemmepleje 

Området omfatter den kommunale udfører af hjemmehjælp, og idet at hjemmeplejen er udfører skal indtægter og 

udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de time-priser og vilkår, der 

gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer stiger indtægtsbudgettet og 

omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer vil være Visitationens opgave. Under hjemmepleje hører al 

bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.  

 

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, der udfører bistand, men også udgifter til transport og uniform 

mv., der nødvendige for driften 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Den kommunale Hjemmepleje – i alt  0 0 0 0 

Hjemmeplejen fællesområde  -35.130 -35.130 -35.130 -35.130 

Ledelse og administration  1.615 1.615 1.615 1.615 

Hjemmepleje dag  22.388 22.388 22.388 22.388 

Hjemmepleje aften  11.128 11.128 11.128 11.128 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran.  
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Den kommunale Sygepleje 

 
Tabel 6 Budget for Den kommunale Sygepleje 

Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere.  

 

Under Den kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som for eksempel sårbehandling, inkontinens-

opgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen i 

hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning. Derudover driver Den kommunale Sygepleje to sygeplejekli-

nikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. 

 

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling for-

ventes at fortsætte.  

 

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere, der udfører sygepleje, men også udgifter til sygeple-

jeartikler, transport og uniform mv., der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse og admini-

stration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter, som ikke er direkte knyttet til medarbejdere 

under de områder. Det gælder eksempelvis leje og leasing udgifter til biler, sygeplejedepotet og afregning af delege-

rede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen.  

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Den kommunale Sygepleje – i alt  18.854 18.961 18.961 18.961 

Hjemmesygeplejen fællesområde  7.212 7.318 7.318 7.318 

Ledelse og administration  639 639 639 639 

Hjemmesygepleje dag/aften  10.134 10.134 10.134 10.134 

Hjemmepleje nat  870 870 870 870 

Sygeplejerske Jobs 0 0 0 0 
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Andre sundhedsudgifter 

 
Tabel 7 Budget for Andre sundhedsudgifter 

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen når borgeren er i kontakt med hospitalet. Aktiviteten 

har været stigende på dette område. Stigningen i udgifterne over de senere år er dels en konsekvens af den demo-

grafiske udvikling i Solrød kommune, og dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene. 

 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksissektoren efter lægehenvisning. Ekstern træning 

kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste borgere.  

 

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dækker over administration og betaling af specialiseret, ambulant 

genoptræning på hospitalerne og færdigbehandlede patienter på sygehusene.  

 

Hospiceophold kan tilbydes terminale borgere. Varigheden af borgerens hospiceophold kan variere meget, og derfor 

kan udgifterne hertil også variere.  

 

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende diverse interne og eksterne samarbejds-

partnere, herunder bl.a. praktiserende, special- og sygehusansatte læger. Budgettet her er afsat til udgifter i forbindelse 

med udvalgets arbejde.  

 

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen ”Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet”. Der er årligt afsat 

328 t.kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæg-

gelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som forventes implementeret i Solrød kommune primo 

2021 (implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19).  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Andre Sundhedsudgifter – i alt  4.790 4.790 4.790 4.790 

Vederlagsfri fysioterapi  2.742 2.742 2.742 2.742 

Vederlagsfri ridefysioterapi  473 473 473 473 

Ekstern træning  77 77 77 77 

Specialiseret ambulant genoptræning  552 552 552 552 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter  91 91 91 91 

Hospiceophold  384 384 384 384 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU  144 144 144 144 

Aftale 2015  328 328 328 328 
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Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere 
 

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

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 
 

Tabel 9 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Frit valgs området i 2021 

Området er til ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. Det 

omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til alle kommunens borgere. Under hjemmehjælpen hører 

al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat udfører (efter borgerens eget ønske) samt 

madservice og indkøbsordning. 

 

Under området konteres også rehabiliteringsforløb til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp 

efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a). 

 

Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra august 2019 til juli 2020, at antallet 

af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 91.100 timer i 2021.  

 

Fordelingen af de 91.100 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i erfa-

ringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 10 pct., mens de resterende 90 pct. dækkes af kommunal udfører. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt  52.419 52.426 52.435 52.435 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp  41.764 41.764 41.764 41.764 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp  8.946 8.946 8.946 8.946 

Kontaktperson og ledsageordninger  818 818 818 818 

Pasning af døende  655 655 655 655 

Omsorgstandpleje  71 71 71 71 

Lægeerklæring vedr. klienter  41 41 41 41 

Fleksibel aflastning til pårørende 124 131 140 140 

  
KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT 

LEVERANDØR 
I ALT 

 
Fordeling i 

pct. 
90,2% 9,8% 100% 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26  83,5% 68.764 7.262 76.026 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38  16,5% 13.349 1.708 15.057 

I alt  100% 82.113 8.970 91.083 

Anm. Det forventede antal visiterede timer i 2021 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den fakti-

ske fordeling fra den 1.8.2019 – 31.7.2020.  
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Ud af denne timefordeling er det forventningen at ca. 84 pct. af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 16 pct. af 

timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen nedenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp 

fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2021.  

 

Ud over de anførte timer er der afsat i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. i demografipulje for 2021. 

 

Nedenfor ses timernes fordeling på praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, de dertilhørende 

timepriser samt det samlede budget.  

 

Timepriserne reguleres pr. 1. januar 2021, i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2019-oktober 2020. Det er 

forudsat, at denne udvikling er på 1,3 %.  

 
Tabel 10 Forventet antal visiterede timer, pris og budget på Frit valgs området i 2021 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 

Under posten ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere 

med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For 

BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret personale og afholder ud-

giften derved. 

 

Kontaktperson og ledsageordninger mv. 

Under posten ”Kontaktperson- og ledsageordninger” registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke 

kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 
KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT LEVE-

RANDØR 

TIMER I 

ALT 

TIMEPRIS 

(KR. PR. 

TIME) 

SAMLET 

BUDGET 

(1.000 KR.) 

Praktisk hjælp 6.977 762 7.740 384 2.972 

Personlig pleje dag  32.952 3.600 36.552 393 14.365 

Personlig pleje øvrig tid  42.184 4.608 46.792 505 23.630 

I alt   82.113 8.970 91.083  40.966 

Budget til borgere over 67 år       

- Heraf kommunal udfører      30.928 

- Heraf privat udfører      3.266 

I alt borgere over 67 år     34.194 

Budget til borgere under 67 år       

- Heraf kommunal udfører      6.004 

- Heraf privat udfører      768 

I alt borgere under 67 år     6.772 

Anm.: Det forventede antal visiterede timer i 2021 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af 

den faktiske fordeling fra d. 01.08.2019-31.07.2020.  
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Under posten ”Pasning af døende” registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af 

døende i eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-

rende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Under posten ”Omsorgstandpleje” registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund 

af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tand-

plejetilbud. 

 

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have 

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

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som drives af kommunal 

udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger. 

 

Plejecenterkapaciteten hos den private leverandør forventes i 2021 at være udvidet med yderligere 10 plejeboliger, 

hvorved det samlede antal disponible plejeboliger stiger fra 132 til 142 boliger. De 10 nye boliger er indrettet til COVID-

afdeling, hvorfor det er uvist, hvornår boligerne kan tages i brug som plejeboliger. Det forventes at boligerne tages i 

brug ultimo 2020 eller primo januar 2021. Sker der en indflytning i 2020 vil det medføre udgifter til 10 plejepakker 

(minimum A-pakke). Behovet følges tæt i 2020. Det betyder, at så snart den nye bogruppe ibrugtages skal der afregnes 

med A-pakke for alle 10 plejeboliger, uanset de ikke alle beboes fra dag 1. 

 

Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2021 i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2019-oktober 

2020. Det er forudsat, at denne udvikling er på 1,3 pct.  

 2020 2021 2022 2023 2024 

Samlet kapacitet på Chr. Have 132 142 142 142 142 

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

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

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

Anm.: * Samlet antal beboere på Christians Have i juni 2020. 
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Tabel 12 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

Privat udfører 
 

Tabel 13 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat udfører, marts 2020  

Der er afsat 33,8 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på pleje-

pakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen 

af pakker følger den kendte fordeling fra marts 2020.  

 

Til budget 2021 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 544.700 kr. årligt. Prisen for plejepakkerne reguleres 

pr. 1. januar 2021, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2019-oktober 2020. Det er forudsat, at denne ud-

vikling er på 1,3 pct.  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Plejecenter Chr. Have – i alt  72.492 72.226 72.226 72.226 

Betaling til Privat udfører  33.772 33.772 33.772 33.772 

Betaling til Kommunal udfører  43.576 43.576 43.576 43.576 

Betaling til/fra andre kommuner  -7.485 -7.485 -7.485 -7.485 

Fast læge tilknyttet plejecentret  75 75 75 75 

Servicearealer  1.587 1.649 1.649 1.649 

Husholdningskasse  -1.502 -1.830 -1.830 -1.830 

Klippekort 924 924 924 924 

Vask og leje af linned 0 0 0 0 

Døgnkost 995 995 995 995 

Aflastning 1.673 1.673 1.673 1.673 

Betaling for service -1.122 -1.122 -1.122 -1.122 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2021-PL 

Grundpakke A  24  1.239  

Grundpakke B 17  1.400  

Grundpakke C 10  1.553  

Grundpakke D 8  463  

Grundpakke E 5  182  

I alt   
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Kommunal udfører 
 

Tabel 14 Nuværende fordeling, pris og udgift til pakker hos kommunal udfører, marts 2020  

Der er afsat 43,6 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. Den kom-

munale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private udfører og forventes 

derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.  

 

Til budget 2021 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 544.700 kr. årligt. Prisen for plejepakkerne reguleres 

pr. 1. januar 2021, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2019-oktober 2020. Det er forudsat, at denne ud-

vikling er på 1,3 pct. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter. 

 

Betaling til/fra andre kommuner  

Indtægten på 6,4 mio. kr. dækker over en forventet nettoindtægt på 16,3 mio. kr. fra andre kommuner og en forventet 

nettoudgift til andre kommuner på 9,9 mio. kr. Betalingerne vedrører Solrød borgere, der bor på plejehjem mv. i en 

anden kommune, og borgere fra andre kommuner, der bor på plejehjem eller lignende i Solrød. 

 

Fast læge tilknyttet plejecenteret  

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på sund-

hedsfaglig kompetenceudvikling af plejepersonalet. Der er afsat 75 t.kr. 

 

Servicearealer  

Området omfatter udgifter til husleje og fjernvarme på Plejecenter Christians Have. 

 

Husholdningskasser, Vask & leje af linned og Døgnkost  

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 0 kr. Der kan på Vask og leje af linned fremkomme 

beløb, som dækker over både udgiften til beboerne fra Plejecenteret. Udgiften svarer til 380 t.kr. og med en tilsvarende 

indtægt fra beboer- og borgerindbetalinger på 380 t.kr.  

 

For rehabiliteringsophold, indeholdende døgnkost og linnedservice, er der ligeledes regnet med en nettoindtægt på 

0 kr. 

 

For døgnkost er der ligeledes regnet med en nettoindtægt på 0 kr. – der opkræves dog her yderligere betaling fra 

andre. Udgift på 995 t.kr. og indtægt på 1.122 t. kr. 

 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2021-PL 

Grundpakke A  41  1.239  

Grundpakke B 26  1.400  

Grundpakke C 15  1.553  

Grundpakke D 16  463  

Grundpakke E 10  182  

I alt   
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Husholdningskasserne dækker over udgiften til råvarer og den lønudgift, der er i forbindelse med tilberedning af 

maden i de enkelte bogrupper med en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger. Lønudgiften er i stort omfang et 

tilskud fra kommunen. Den beregnede udgift inkl. personaleressourcer er over 4.000 kr. om måneden pr. beboer. 

Lovmæssigt må der højst opkræves 3.845 kr. i 2021 (2020 loft + satsregulering på 2,3 pct.). 

 

Det kommunale tilskud til husholdningskasserne nedtrappes i perioden 2019-2022. Prisen for 2021 justeres derfor til 

3.644 kr. pr. måned. Prisen forhøjes til ca. 3.950 kr. i 2022 (lovens maksimum). Kommunen yder dermed stadig tilskud 

til ordningen. 

 

Aflastning  

Området vedrører drift af rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter udgifter i budgettet her svarende til 

1.673 t.kr. går til drift af bygninger, fjernvarme og husleje. 

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 
 

Tabel 15 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befor-

dring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) og ældre (dvs. borgere over 67 år). 

 

Området Støtte til køb af bil mv. §114 dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne og som kan bevilliges støtte til køb af bil ved at de blandt andet opfylder følgende punkter: 

  

 Der i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse.  

 Der kan dokumentere et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet.  

 Der hvor forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er afgørende 

for om der kan ydes støtte.  

 

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpen tilværelse som 

muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. 

 

Budgettet til hjælpemidler er opskrevet med ca. 1,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem grundet flere komplekse hjælpe-

middelsager. 

I 1.000 KR. 2021 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. – i alt  14.061 

Støtte til køb af bil mv. §114  1.858 

Hjælpemidler o/u 67 år 12.203 
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Tabel 16 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere, 2021 

De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, bo-

ligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 

og 117.  

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

Hjælpemidler o/u 67 år – i alt  4.263 7.940 14.061 

Arm- og benproteser 127 249 376 

Fodtøj 182 288 470 

Fodindlæg 92 73 165 

Brystproteser 51 87 138 

Bandageri 119 142 261 

Kompressionsstrømper 173 144 317 

Korsetter  31 31 

Skinner 276 77 352 

Inkontinenshjælpemidler 409 1.229 1.638 

Stomihjælpemidler 420 1.614 2.035 

Diabetes 559 280 839 

Ernæringspræparater 84 116 200 

Handsker 0 63 63 

Kommunikationshjælpemidler 34 94 127 

Parykker 68 27 95 

Værnemidler inkl. handsker 29 52 81 

Forbrugsgoder 43 15 58 

Hjælp til boligindretning 288 107 396 

Støtte til indiv. befordring 19 5 25 

Køb af mobilitetshjælpemidler 637 957 1.594 

Køb af øvrige hjælpemidler 316 1.060 1.376 

Nødkald 5 899 904 

Rep. af øvrige hjælpemidler 111 111 222 

Trakeostomipleje 206 206 412 

Balanceveste 15 15 31 

Støtte til køb af bil m.v. 0 0 1.858 
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De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, 

væsentlighed samt bedst og billigst.  

 

Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige for-

hold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil 

lidelsen være en belastning resten af livet.  

 

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for, eller afhjælpe, den nedsatte funkti-

onsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.  

 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

 

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at 

barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage 

i leg med andre børn.  

 

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurde-

ring. For forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er borgerens ejendom og at det samme forbrugsgode kun kan 

tildeles én gang. Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt 

dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.  

 

Ved boligindretning skal det vurderes om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt 

vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsæt-

telse. Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig 

boligindretning.  

 

APV hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø 

for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. Eksempelvis badestole, lifte 

og liftstykker. 

 

Betaling til/fra andre kommuner 
 

Tabel 17 Budget for betaling til og fra andre kommuner 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjemmehjælp, 

herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede nettoudgift 

på 9 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 898 t.kr. og en forventet betaling til andre kom-

muner på 908 t.kr. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Betaling til/fra andre kommuner, i alt  9 9 9 9 

Hjemmehjælp o/67 -277 -277 -277 -277 

Genoptræning  202 202 202 202 

Madservice o/67  84 84 84 84 

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

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften af 

hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Der er afsat 1.571 t.kr. kr. under området. 

 

Visitation og koordination Puljemidler 

Der er igennem de senere år uddelt en række puljemidler til, på forskellig vis, at give et løft af Ældreområdet: 

 

 Pulje til Projekt nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen på 591.700 kr. i 2021. 

 Pulje til rekruttering og fastholdelse på 1.015.600 kr. årligt. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 

2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.  

 Pulje til Bedre bemanding i Hjemmeplejen på 1.824.018 kr. i 2021. 

 Pulje til Velfærdsteknologi på 53.900 kr. årligt. 

 

Med afsæt i puljerne ”projekt nedbringelse af sygefravær” og ”projekt rekruttering og fastholdelse” er det primære 

fokusområde Den kommunale Hjemmepleje, som har udfordringer i forhold til et højt fravær og lav trivsel. Der er i 

2020 igangsat et intensivt arbejde målrettet trivsel, arbejdsmiljø og social kapital, der vil fortsætte i 2021 med støtte 

fra konsulentfirma Conopor. Der vil i forbindelse med projekt nedbringelse af sygefraværet ligeledes blive arbejdet 

med tidlig indsats via jobcentret og projektet vil således inkludere hele ældreplejen. 

 

Puljen til bedre bemanding, som er tildelt i årene 2018 – 2021, er udmøntet i et øget serviceniveau for praktisk bistand 

og pleje i weekenderne for borgere på funktionsniveau 3 i regi af Hjemmeplejen. Fra 2022 overgår midlerne til at blive 

udmøntet og fordelt gennem det generelle bloktilskud. 

 

 

Udenfor Servicerammen  
Den centrale refusionsordning 

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter indenfor serviceområdet, der er forbundet med støtte og 

pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96 

i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. 

 

Statsrefusion på ældreområdet 

For særligt dyre enkeltsager yder staten en refusion. Den forventede refusion i 2021 udgør 813 t.kr. 

 

Ældreboliger  

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 34 t.kr.  
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Chr. Have, Rehabilitering og elever 
 
Tabel 18 Budget for Chr. Have, Rehabilitering og elever 

Plejecenter Christians Have 

Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter Christians 

Have, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.  

 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kontrakt styret. En del som drives af en privat udfører og en del som 

drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 52 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 

plejeboliger. Kapaciteten udvides med yderligere 10 pladser i 2021 til privat udfører.  

 

Den kommunale del af Christians Have modtager betaling pr. plejepakke. Den indtægt, der opnås dermed skal dække 

de udgifter Christians Have har til driften. Budgetmæssigt er der tale om et budget der netto er udgiftsneutralt.  

 

Rehabilitering 

Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere over 67 

år, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a). 

Der er 24 pladser på rehabiliteringsafdelingen. 

 

Elever 

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever, samt administrationen i den forbin-

delse. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elev-

forløb, samt bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dæk-

ker primært udgifter til elevløn. Der er i 2021 afsat et budget på 9,2 mio. kr. til formålet. 

 

Området er omfattet af betydelige ændringer, hvorfor antallet af elever øges, hvilket indebærer stigende udgifterne 

fra 2021 og frem. Det afsatte budget afspejler skøn over udviklingen, og vil blive tilpasset i givet omfang. Der er 

indarbejdet nye initiativer, der øger andelen af voksenlever fra 40 pct. til 50 pct. ligesom, at antallet af timer til admi-

nistration opnormeres fra 17 til 32 timer ugentligt som følge af en øget elevtilgang på ca. 30 pct. 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Chr. Have, Rehabilitering og elever, i alt  22.155 23.343 23.753 23.993 

Indenfor Servicerammen 22.155 23.343 23.753 23.993 

Plejecenter Christians Have 0 0 0 0 

Sygeplejedepot 51 51 51 51 

Grøn pædagog 218 218 218 218 

Rehabiliteringsafsnittet 12.642 12.642 12.642 12.642 

Elever 9.244 10.432 10.842 11.082 



MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

195 

 

Sundhed og Frivillighed 
 

Tabel 19 Budget for Sundhed og Frivillighed 

Området består af de opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivillighedscenteret samt den 

forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området den Aktivitetsbestemte 

Medfinansiering. 

 
 

Indenfor Servicerammen 
Genoptræningscenteret 

Budgettet under Genoptræningscenteret inkluderer udgifter, der relaterer sig til aktiviteter, der forgår i Genoptræ-

ningscentret. Det vil sige udgifter vedrørende borgere, der henvises til:  

 

 genoptræning efter sundheds- og serviceloven  

 vedligeholdende træning  

 kronikerrehabilitering  

 kræftrehabilitering  

 hverdagsrehabilitering  

 

Budgettet dækker også kørsel af borgere til og fra træning samt løn til daglig leder, projektleder på ældre- og sund-

hedsområdet samt administrativ medarbejder. 

 

Forebyggelse og Sundhedsfremme 

Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inde for det forebyggende og sundhedsfremmende 

området inklusiv udgifter til sundhedskonsulenter, der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos bor-

gere på 65 år og derover, og som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. 

  

Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundheds-

politikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune. 

 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Sundhed og Frivillighed, i alt  108.223 108.223 108.223 108.223 

Indenfor Servicerammen 23.108 23.108 23.108 23.108 

Udenfor Servicerammen 85.115 85.115 85.115 85.115 

Indenfor Servicerammen         

Genoptræningscenteret 11.536 11.536 11.536 11.536 

Forebyggelse og Sundhedsfremme  3.574 3.574 3.574 3.574 

Aktivitets- og Frivillighedscenteret 7.998 7.998 7.998 7.998 

Udenfor Servicerammen         

Aktivitetsbestemt medfinansiering 85.115 85.115 85.115 85.115 
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Aktivitets- og Frivilligcenteret 

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige: 

 

 Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmet rummer 23 almindelige daghjemspladser og 13 

demens-daghjemspladser (Oasen).  

 Aktivitetscentret, som er et tilbud til Solrød Kommunes borgere.  

 Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. §18 midler.  

 Demenskonsulent funktionen, som har en koordinerende og vejledende funktion i forhold til borgere med de-

mens og deres familier.  

 

Budgettet dækker også løn til daglig leder samt en del af lønnen til en administrativ medarbejder.  
 

Tabel 20 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret 

Udenfor Servicerammen  
Aktivitetsbestemt medfinansiering  

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2021 bygger på 

KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering1. Formålet med finansieringen er at tilskynde 

kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for derigennem at opnå en lavere betaling til regionerne.  

 

VLAK-regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 for at sikre kommunerne 

budgetsikkerhed i indeværende år. Den nuværende S-regering viderefører fastfrysningen i 2020 og 2021. Medfinan-

sieringen dækker over områderne; somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren. 

 
Tabel 21 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering 

                                                      

 
1 Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt  7.998 7.998 7.998 7.998 

Daghjem 4.347 4.347 4.347 4.347 

Aktivitetscenter  1.911 1.911 1.911 1.911 

Demenskoordinatorer 904 904 904 904 

Frivillighed  837 837 837 837 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt  85.115 85.115 85.115 85.115 

Somatik 74.247 74.247 74.247 74.247 

Stationær psykiatri  643 643 643 643 

Ambulant psykiatri 1.371 1.371 1.371 1.371 

Praksissektoren  

(sygesikring, almen læge, speciallæge) 
8.853 8.853 8.853 8.853 
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Økonomiafdelingen 
 

Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger. 

Budgettet er delt op indenfor og udenfor servicerammen og udgør netto i alt -0,59 mio. kr. i 2021. 

 
Tabel 22 Budget for Økonomiafdelingen 

Demografipuljerne er afsat til at dække merudgifter som følge af den demografiske udvikling, og som derfor ikke kan 

dækkes af de enkelte afdelingers budgetgrundlag. Der er i alt afsat ca. 7,4 mio. kr. indenfor servicerammen i 2021.  

Demografipuljerne har en stigende profil henover overslagsårene, som følge af den forventede demografiske udvik-

ling. 
 

Tabel 22 Budget for demografipuljerne 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Økonomiafdelingen -1.308 10.426 22.332 31.144 

Indenfor Servicerammen  7.357 16.818 26.468 34.233 

Demografipuljer 7.368 16.829 26.479 34.245 

Ældreboliger -11 -11 -11 -11 

Udenfor Servicerammen -8.665 -6.392 -4.135 -3.089 

Demografipuljer 0 2.270 4.522 5.568 

Ældreboliger -8.665 -8.661 -8.657 -8.657 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Demografipuljer, i alt  7.368 19.099 31.001 39.813 

Indenfor Servicerammen 7.368 16.829 26.479 34.245 

Træning 425 945 1.491 1.864 

Daghjem  213 450 699 877 

Hjælpemidler  480 1.090 1.728 2.160 

Plejebolig  4.064 8.859 13.541 17.581 

Frit valg, personlig og praktisk hjælp  2.186 4.742 7.405 9.532 

Den kommunale Sygepleje 0 743 1.615 2.231 

Udenfor Servicerammen 0 2.270 4.522 5.568 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af  

sundhedsvæsenet*  
0 2.270 4.522 5.568 
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Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og udenfor servicerammen. Budgettet indenfor servicerammen er 

et nulsums-budget, der dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer 

på Christians Have Plejecenter. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 

 
Tabel 23 Budget for ældreboliger indenfor Servicerammen 

Budgettet udenfor servicerammen udgør netto 8,7 mio. kr. i indtægter i 2021. Under området registreres udgifter og 

indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kom-

mune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Budgettet er fordelt jf. nedenstående 

tabel. 

 
Tabel 24 Budget for ældreboliger udenfor Servicerammen 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Ældreboliger, indenfor Servicerammen, i alt * -11 -11 -11 -11 

Alm. vedligeholdelse 295 295 295 295 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter  

(el, renovation, vand) og forsikring  
269 269 269 269 

Renholdelse af servicearealer 908 908 908 908 

Husleje indtægter  -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. * Skal gå i nul og tilrettes senere i budgetprocessen. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Ældreboliger, udenfor Servicerammen, i alt  -8.665 -8.661 -8.657 -8.657 

Administrativt bidrag og revision  598 598 598 598 

Alm. vedligeholdelse  3.651 3.651 3.651 3.651 

Diverse udgifter  157 157 157 157 

Ejendomsskat  23 23 23 23 

Forbrugsafgifter 1.547 1.547 1.547 1.547 

Forsikring 81 81 81 81 

Huslejeindbetalinger -15.529 -15.525 -15.521 -15.521 

Renholdelse 808 808 808 808 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Øvrige afdelinger 
Under øvrige afdelinger hører Personaleafdelingen, Borgerservice, Teknik & Miljø. Budgettet er delt op indenfor og 

udenfor servicerammen og udgør netto i alt 2.5 mio. kr. i 2021. Langt størstedelen af budgettet ligger dog indenfor 

Servicerammen.  

 
Tabel 26 Budget for Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø 

Personaleafdelingen administrerer et budget på 1,9 mio. kr. indenfor servicerammen i 2021. Budgettet går til aflønning 

af afdelings- og institutionsledere på området.  

 

Borgerservice har et budget på 535 t.kr. indenfor servicerammen i 2021. Budgettet går til begravelseshjælp, befor-

dringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Teknik & Miljø råder over et budget på 10 t.kr. udenfor servicerammen i 2021. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til 

private ældreboliger. 

 

  

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger, i alt 

(Personaleafdeling, Borgerservice, Teknik & Miljø) 
2.453 2.453 2.453 2.453 

Indenfor servicerammen 2.443 2.443 2.443 2.443 

Personaleafdelingen 1.908 1.908 1.908 1.908 

Borgerservice 535 535 535 535 

Udenfor servicerammen 10 10 10 10 

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

for fællesskaber og understøtter et aktivt, sundt og lære-

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

gennem drift af idrætsfaciliteter samt bibliotek og kultur-

hus, udlån af lokaler, administration af økonomisk tilskud 

til idræts- og kulturaktiviteter, kultur- og idrætstilbud 

samt understøttelse af foreninger og frivillige og deres 

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

lighed for at låne kommunale faciliteter til idræt, kultur-

aktiviteter og møder mv.  

 

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

skud til afvikling af idræts- og kulturaktiviteter i det lokale 

foreningsliv og rundt omkring i kommunen, så andre bor-

gere får mulighed for at leve et aktivt liv i fællesskaber 

med andre og på egen hånd.  

 

Gennem dialog og inddragelse af borgere, frivillige og 

det lokale erhvervsliv i den daglige drift og udvikling af 

services og aktiviteter skabes de levende idræts- og kul-

turfaciliteter fyldt med idræts- og kulturaktiviteter for 

borgere i alle aldre. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende områder: 

 Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets- og mø-

derum – såvel indendørs som udenfor i naturen 

 Bibliotek og Kulturhus 

 Musik- og kulturliv 

 Foreningsliv 

 Voksenundervisning i aftenskoler 

 Lokalhistorisk arkiv 

 Turisme 

 Naturoplevelser 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Læring og udvikling hele livet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 

i 1.000 kr. 2021 

Politikområde 10 - samlet sum 25.419 

Indenfor Servicerammen 25.419 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.291 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.870 

Folkeoplysning 3.480 

Idrætssektionen 10.948 

Øvrige afdelinger 830 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Fritids- og kulturpolitik 

 Folkeoplysningspolitik 

 Biblioteks- og kulturstrategi 

 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER GENNEMFØRT DE SE-

NERE ÅR ELLER, SOM ER I GANG MED AT BLIVE GEN-

NEMFØRT 

 Klublokaler og hjerterum i Solrød Idrætscenter 

 Renovering af stadionbane i Solrød 

 Renovering af Solrød Svømmehal 

 Renovering af tennisbaner i Solrød og Havdrup 

 Ombygning af biblioteket til ”Solrød Bibliotek og 

Kulturhus”  

 Udbygning af Solrød Idrætscenter 

 Strandens Hus 

 Kunstgræsbane i Havdrup 

 

 

 
 

 

 

Politikområde 10: Kultur og Fritid 
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Politiske Mål 
 
 

 

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Udnyttelse af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at de kommunale kultur- og 

idrætsfaciliteter bliver fuldt udnyttet. 

  

Det sker ved: 

 Dialog med brugerne om ubenyttede, bookede tider 

på baggrund af registrerede brugsdata. 

 Fastsættelse af konsekvenser i regelsæt for ikke at 

have afmeldt booket tid. 

Fleksible rammer 

Borgerne skal opleve, at der er fleksible rammer for brug 

af de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter til at dyrke 

deres idræts- og kulturinteresser.  

  

Det sker ved at: 

 Give mulighed for digital booking af ledige tider på 

faciliteter. 

 Tilpasse regelsæt til udlån af ledige tider til alle bor-

gere. 

 Tilpasse takster for brug af ledige tider. 

 Tilpasse ordensregler for kultur- og idrætsfaciliteter, 

så alle borgere kan bruge og opholde sig på facilite-

terne. 

Udvikling og udbygning af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at idrætsfaciliteterne forbedres 

gennem udvikling og udbygning.  

  

Det sker gennem implementering af indsatser i budgetaf-

tale i tæt samarbejde med brugerne og gennem løbende 

dialog med SIU og brugere om udvikling og tilpasning af 

faciliteter. 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv Vedligehold af faciliteter 

Brugerne af faciliteterne skal opleve, at de bliver inddra-

get ift. de brugermæssige ønsker til vedligeholdelsen af 

idrætsfaciliteterne jf. vedligeholdelsesplaner for idrætsfa-

ciliteterne udarbejdet i 2019. 

  

Det sker ved dialog med brugerne af faciliteterne i for-

bindelse med udførsel af de økonomisk prioriterede ved-

ligeholdelsesindsatser. 
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 PEJLEMÆRKER MÅL 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte Bibliotek og Kulturhus 

Borgerne skal opleve et moderniseret og tidssvarende 

Bibliotek og Kulturhus.  

 

Det sker gennem færdiggørelsen af den fysiske ombyg-

ning samt ved at understøtte borgernes brug af huset 

gennem implementering af reviderede regler for ophold 

og brug af huset. 

 Læring og udvikling hele livet Bibliotek og Kulturhus 

Borgerne skal opleve et mere levende Bibliotek og Kul-

turhus. 

  

Det sker gennem implementering af politisk prioriterede 

indsatser i Kulturstrategien samt udvikling og øgning af 

antallet af borgerinitierede kulturaktiviteter gennem DIT 

Bibliotek og Kulturhus. 
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Ovenfor ses det samlede budget for 2021-2024 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området.  

Det samlede budget på området udgør 25.419 mio. kr. i 2021. Hovedparten af budgettet ligger på idrætssektionen 

samt på Solrød bibliotek og kulturhus. Disse poster tegner sig for tilsammen 19,239 mio. kr. svarende til 76 % af det 

samlede budget i 2021.  

 

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden for servicerammen. 

 

Der er samlet set sket nedjusteringer for 0,561 mio.kr.  og opjusteringer for 0,588 mio. kr., hvilket giver en netto-

opjustering af området på 27 t.kr (2021-priser). Nedjusteringerne dækker over en centralisering af bibliotekernes fælles 

infrastruktur på 323 t.kr. som er flyttet til politikområde 4 samt nedskrivning af budgettet på Folkeoplysningsområdet 

til lokaletilskud og mødeforplejning på hhv. 198 t.kr. og 40 t.kr. Opjusteringerne dækker over at budgettet til udvendig 

bygningsvedligehold samt serviceaftaler på idrætsområdet flyttes fra Ejendomscenteret til Idrætssektionen.   

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil 

vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter. 

 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens borgere og institutioner og varetager opgaver efter Biblioteksloven 

og kommunalfuldmagten. Huset er åbent hver dag kl. 7-22 for borgere, der er oprettet som brugere af biblioteket og 

kulturhuset. I Havdrup kan borgerne også afhente og låne reserverede materialer i Biblioteksstøttepunktet. 

 

Brugerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge kulturhusets faciliteter og services – enten alene 

eller sammen med andre. I den bemandede åbningstid bistår biblioteksmedarbejdere med litteratur- og kulturformid-

ling, bistand med de mange forskellige services samt råd og vejledning ift. kulturaktiviteter.  

 

Biblioteket arbejder i det fysiske og digitale bibliotek med håndtering og udlån af materialer, formidling af litteratur, 

søgning og håndtering af information, skabelse af viden, aktiv deltagelse i samfundet og i kulturaktiviteter for borgere 

i alle aldre. Målet er, at borgerne tilegner sig viden, lærer og får lyst til at læse og deltage i kulturelle aktiviteter gennem 

hele livet for herigennem at bidrage til et aktivt lokalt medborgerskab og borgernes livslange kulturelle dannelse. 

Til Solrød Bibliotek og Kulturhus hører også Lokalhistorisk arkiv. Arkivet drives af frivillige i Lokalhistorisk forening, og 

budgettet dækker primært databaseadgang og andre administrative udgifter. 

Samlet budget 2021-2024 
 
Tabel 1 Samlet budget 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Politikområde 10 - samlet sum 25.419 25.739 25.887 25.887 

Indenfor servicerammen – heraf: 25.419 25.739 25.887 25.887 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.291 8.291 8.291 8.291 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.870 1.870 1.870 1.870 

Folkeoplysning 3.480 3.480 3.480 3.480 

Idrætssektionen 10.948 10.948 11.416 11.416 

Øvrige afdelinger 830 830 830 830 
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Tabel 2 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus 

Tabel 3 Aktivitetstal for bibliotek og kulturhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.291 8.291 8.291 8.291 

Indenfor servicerammen – heraf: 8.291 8.291 8.291 8.291 

Biblioteket fællesudgifter, ØD 8.237 8.257 8.257 8.257 

Herunder: Fællesudgifter:         

                 Materialer og licenser 1.666 1.666 1.666 1.666 

                 Kulturelle arrangementer 93 93 93 93 

                 Indtægter, ØD -162 -162 -162 -162 

                 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 34 34 34 34 

Biblioteket, puljemidler – U-ØD 20 0 0 0 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran  

 2016 2017 2018 2019 Ændring 2016-2019 

Besøgstal 127.291 129.784 128.145 131.359 3% 

Udlån fysiske bøger 126.584 113.095 116.752 113.181 -11% 

Udlån digitale materialer 8.934 9.649 11.829 15.031 68% 

Antal arrangementer 86 89 129 155 80% 

Antal deltagere til  

arrangementer 
2.551 2.498 5.078 6.297 147% 
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Kultur og Fritidssekretariatet 
 

 

 

Tabel 4 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet 

Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og samarbejder tæt sammen med de lokale kultur- fritids- og idrætsfor-

eninger, aftenskoler, de selvorganiserede borgere i kommunen samt råd og udvalg på idræts- og kulturområdet. 

 

Foreningerne og borgerne står for aktiviteterne og Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og knytter kontakt til 

Folkeoplysningsudvalget, der godkender foreningernes, aftenskolernes og de selvorganiseredes ansøgninger om mid-

ler til de mange forskellige aktiviteter indenfor især idræts- og kulturområdet. Udlån og fordeling af idrætshaller, lo-

kaler og udendørsanlæg samt lokaletilskud hører også til i Folkeoplysningsudvalget. Teaterforestillinger og tilskud til 

kulturelle formål, hører under Social-, sundheds- og fritidsudvalget og understøttes af det administrative forberedende 

arbejde i Kultur- og Fritidssekretariatet. Kultur- og Fritidssekretariatet bistår også administrativt til Team Solrød.  

 

Kultur- og Fritidssekretariatet implementerer indsatser fra politikker, politiske mål samt budgetaftaler for området samt 

afvikler lokale idræts- og kulturarrangementer såsom Sjov Sommer, Fritid i Solrød og vandrefestival. 

Kultur- og Fritidssekretariatet varetager opgaver efter Folkeoplysningsloven. 

 

Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, og det fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum 5.582 5.582 5.582 5.582 

Indenfor Servicerammen heraf: 5.582 5.582 5.582 5.582 

          Kultur og Fritidssekretariatet, personale 1.546 1.546 1.546 1.546 

Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler 96 96 96 96 

Tilskud til kulturelle formål 227 227 227 227 

Folkeoplysningsudvalget 3.480 3.480 3.480 3.480 
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Tabel 5 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget 

  

i 1.000 kr. 2021 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.480 

Folkeoplysning andre formål:  

Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud 
101 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 111 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de  

folkeoplysende foreninger 
75 

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

aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten 53 

Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud  

til trykning af brochurer m.m. 58 

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

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

partnerskaber mellem skole og foreninger 150 

Tilskud til voksenundervisning 763 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 302 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger 903 

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

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 706 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning 219 
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Idrætssektionen 
Tabel 6 Samlet budget idrætssektionen 

Idrætssektionen omfatter drift og udvikling af idrætshaller og udendørs idrætsanlæg beliggende over hele kommunen. 

Idrætsfaciliteterne administreres og driftes samlet, så stordriftsfordelene i videst omfang udnyttes.  

I dagtimerne er det primært skole- og gymnasielever samt seniorer, der benytter faciliteterne, mens det i eftermiddags- 

og aftentimerne samt weekender primært er foreninger og aftenskoler, der udbyder aktiviteter for borgere i alle aldre. 

De selvorganiserede borgere anvender primært naturen og de udendørs fritidsfaciliteter. Med de politiske mål for 

området i 2021 vedrørende ”fleksible rammer” og for ”aktive borgere” skal det gøres muligt for de selvorganiserede 

borgere at benytte ledige idrætsfaciliteter.  

 

Fællesudgifter i Idrætssektionen 

Fællesudgifterne i Idrætssektionen omfatter udgifter til fælles drift af idrætsfaciliteterne. Det er primært lønudgifter til 

fagpersonale, som udfører driftsopgaverne. Herudover afholdes udgifter til drift af biler, indkøb af rengøringsmidler, 

rengøringsmaskiner samt andre omkostninger som uddannelse, trivselsfremme, telefoni, digitalisering og rekvisitter. 

 

Hallerne 

Området omfatter det direkte budget til drift af idrætshallerne i Havdrup, Jersie og Solrød. Budgettet omfatter primært 

udgifter til drift, løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb og reparation af inventar/udstyr samt sikker-

hed og IT. Området omfatter indtægter vedrørende salg af reklameplads i Solrød Idrætscenter, som foregår i samar-

bejde med Team Solrød. 

 

Svømmehallen, ØD 

Området omfatter det direkte budget til drift af svømmehallen. Budgettet omfatter primært udgifter til forbrugsstoffer, 

indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af teknikrum, samt indkøb og reparation af inventar/udstyr. 

Herudover afholdes udgifter til IT systemer. 

 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 

Området omfatter det direkte budget til drift af de udendørs idrætsanlæg. Budgettet omfatter primært udgifter til 

pleje af boldbaner og grønne anlæg samt indkøb og reparation af inventar/udstyr til anlæggene. Herudover afholdes 

udgifter til maskinpark, værktøj og forbrugsmaterialer. 

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Idrætssektionen - samlet sum 10.948 10.948 11.416 11.416 

Indenfor servicerammen – heraf: 10.948 10.948 11.416 11.416 

Fællesudgifter for idrætssektionen 10.490 10.490 10.957 10.957 

Hallerne 2.757 2.757 2.757 2.757 

Svømmehallen 508 508 508 508 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 333 333 333 333 

Kunstgræsbaner 481 481 481 481 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter -3.621 -3.621 -3.621 -3.621 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran 
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Kunstgræsbaner i Solrød 

Området omfatter det direkte budget til drift af kunstgræsbanerne ved Solrød Idrætscenter. Budgettet omfatter ud-

gifter til vedligeholdelse og pleje af kunstgræsset, som beskrevet ved anlæggelsen af banerne, inkl. maskiner, materiel 

og forbrugsmaterialer. 

 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter 

Dette område omfatter primært indtægter fra skoler og gymnasiets brug af idrætshaller og svømmehal. Derudover 

omfatter området indtægter fra salg af badebilletter. 

 

 

Øvrige afdelinger 
Budgettet ligger hos Personaleafdelingen, og vedrører løn til I/A.-lederen .

Tabel 7 Samlet budget øvrige afdelinger. 

I 1.000 KR. 2021 2022 2023 2024 

Øvrige afdelinger - samlet sum 830 830 830 830 

Indenfor servicerammen 830 830 830 830 

Personaleafdelingen 830 830 830 830 



Politikområde 11:

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

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Skattefinansierede anlæg - udgifter 63.248 52.781 55.170 100.391 

Skattefinansierede anlæg – Indtægter -7.100 -3.700 -6.000 -11.475 

Skattefinansierede anlæg – Netto 56.148 49.081 49.170 88.916 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

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

ANDRE ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (udgifter) 24.755 10.532 11.310 12.150 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (indtægter) -3.600 -3.700  -11.475 

Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter) 14.925 4.200 10.800 1.310 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget (udgifter) 18.365 37.685 32.710 86.931 

Andre anlæg i alt (udgifter) 58.045 52.417 54.820 100.391 

Andre anlæg i alt (indtægter -3.600 -3.700  -11.475 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

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

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Udstykninger (udgifter) 5.203 364 350  

Udstykninger (indtægter) -3.500  -6.000  

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

 

  

 

  

Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg 
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Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 
 

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

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (udgifter) 
25.575 10.065 11.810 12.650 

Økonomi, teknik- og miljøudvalget,  

i alt (indtægter) 
-3.600 -3.700   

Helhedsplan for Solrød Center 1.440 3.140 3.140 3.140 

Udskiftning af skraldespande med sortering i Centre 500 1.500   

Offentligt selvrensende toilet i Solrød Center 500    

Pulje til trafikregulering og  

hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 1.327 1.860 1.860 

Reparation af broer og tunneller 1.400 2.540 2.050 1.980 

Ombygning og sikring af Taastrupvejen (Green Hills) 7.920 710   

Jordarbejder ved Green Hills (dæmning) til kommende 

cykelsti over Cordozavej 
810    

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, 

inkl. bro over Cordoza 
 1.015 3.960  

Forlængelse af Banestien og stibro over Cementvej    4.870 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 300 300 300 300 

Kystbeskyttelsesprojekt (udgifter) 8.970    

Kystbeskyttelsesprojekt (indtægter) -3.600 -3.700   

Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer 905    

Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk fra  

Strandvejen til Køge Bugt i forbindelse med kystsikring 
510    

Borgernes Hus - forundersøgelse 1.500    

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri     -11.475 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

Helhedsplan for Solrød Center 

Mulighed for fortsat realisering af Helhedsplan for Solrød Center, der blev vedtaget af Solrød Byråd i august 2015.  

I helhedsplanen er det anbefalet, at Solrød Kommune i samarbejde med lokale interessenter styrker Solrød Center 

via en række projekter, der har til formål at gøre centeret mere attraktivt for borgere og erhvervsdrivende. Der har 

siden i 2016 foregået en prioritering og realisering i et samarbejde omkring disse projekter (undtaget herfra er stati-

onspladsen (Borgernes Hus). Det forventes, at dette samarbejde vil fortsætte i de kommende år og at det sammen 

med praktiske betragtninger (bl.a. hvad der er mest optimalt økonomisk, og hvor der trænger mest) vil danne grund-

lag for, hvilke projekter, der skal udføres. På den baggrund søges der om anlægsmidler i 2021 og årene frem til disse 



214 MÅL OG ØKONOMI 2021-2024 

POLITIKOMRÅDE 11: SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG 

 

projekter. Med cirka 15.000 m2 Solrød Center, går der mange år endnu, inden dette samlede anlæg er helt færdigt, 

og det forventes derfor, at der skal søges om anlægsmidler i de efterfølgende år - Helhedsplanen er en langsigtet 

strategisk plan.  

Beløb i 2021 er restbeløb fra 2022, da hele 2021 budget og andel af 2022 budget er overført til 2020 grundet frem-

rykningen på grund af COVID19.  

 

Udskiftning af skraldespande med sortering i Centre  

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

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

mio. kr. Aftaleparterne ønsker at fremskynde etableringen, så denne sker over de næste to år med en årlig pulje på 1 

mio. kr. 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. 

  

Selvrensende toilet i Solrød Center  

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for Solrød Center, har det været et stort ønske at få etableret et of-

fentligt toilet. Tidligere var der offentligt toilet i DSB´s bygning ved stationspladsen, men det blev nedlagt i forbin-

delse med at Solrød Kommune købte bygningen i 2016. Der etableres en løsning med et selvrensende toilet, som er 

optimeret i forhold til drift og hærværk. Placeringen afstemmes i forbindelse med Helhedsplanen og dialog med 

Centerforeningen. 

 

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger  

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhe-

den, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan 

relateres til kommunens veje. Hertil skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på 

kommunens veje og stier. 

 

Reparation af broer og tunneller 

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker nærmer sig 50 års alderen, og der er behov for fortsat at have 

vedligehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse. 

Alle bygværker er i 2019 gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov. Der vil fortsat blive lavet særeftersyn i 

det omfang restlevetiden er kompliceret at fastslå.   

 

Ombygning og sikring af Taastrupvejen (Green Hills) 

Tåstrupvej skal have svingbaner til den nye bebyggelse, Green Hills, som skal bygges på Cordozagrunden. Herved 

sikres der en trafiksikker adgang til de kommende 350 boliger, som forventes at komme på grunden. 

Tåstrupvej skal have udført hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen fra Parkvej i nord til Cordozavej i 

syd, da hastigheden skal ændres fra 70 km/t i landzone til 50 km/t - som er byzonehastigheden. 

Tåstrupvej er sunket pga. blød bund, og skal på en ca. 400 m strækning have opgravet vejbane i en dybde af 1,5 til 2 

meter, for at ændre og hæve vejens opbygning til en lettere konstruktion, som ikke mere vil synke. Den sunkne vej-

bane har de sidste 20 år givet problemer med oversvømmelse af vejen fra tid til anden fra den nærliggende å, Skæ-

ringsstreget, når vejrforholdene er uheldige.      

 

Jordarbejder ved Green Hills (dæmning) til kommende cykelsti over Cordozavej  

Del 1 i et samlet projekt, som omfatter jordopfyld og afgrænsning på det areal mellem Green Hills og S-banen, som 

er tiltænkt som en del af en regional sti mellem Solrød og Køge. Der vil være økonomisk synergi i at få dette udført 

inden Green Hills. 

 

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordoza  

Del 2: Dette anlæg er en del af et samlet stiprojekt til kommunegrænsen mod Køge, som omfatter en direkte stifor-

bindelse mellem Solrød syd og bl.a. Køge Nord Station, som en del af en regional stiplan.  
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Der er på nuværende tidspunkt ikke en fornuftig forbindelse for lette trafikanter mellem Solrød den nye store station 

med regionale togforbindelser, og stiføringen er aftalt i samarbejde med Køge Kommune, hvor det er afgørende at 

stien over Coordozavej udføres med bro, som placeres på forhøjet terræn vest for S-banen - på både syd- og nordsi-

den af Cordozavej. 

Broen over Cordozavej, ca. 27 meter lang og ca. 4,5 meter over vejbanen, kan udføres i træ, beton eller stål, idet stål 

dog ikke er en praktisk løsning i forhold til sikkerhedskrav fra den strømførende S-bane - og i øvrigt vil stålbroen 

være den dyreste løsning. Derfor er anlægsønsket prissat ud fra en træbro, hvor anlægsprisen for ønske om en be-

tonbro, er ca. 1.1 mio. dyrere end træbro-løsningen.  

En mindre fællesbro over Skensved Å, skal udføres i samarbejde med Køge Kommune, som herefter skal udføre de-

res del af stien frem til stisystemet ved Køge Nord Station. 

 

Forlængelse af Banestien og stibro over Cementvej 

I forbindelse med det forventede anlæg af ny S-togsstation i Trylleskov Strand vil en forlængelse af Banestien til den 

nye station via etableringen af en stibro over Cementvej sikre oplandet til stationen gode transportmuligheder hertil.  

Herved vil en forlængelse af Banestien også understøtte den kollektive trafik i kommunen, og en mere direkte sti til 

og fra Solrød Center. Ønske om at få endnu bedre mulighed for at krydse trafikvejen, Cementvej, for gående og cyk-

lende, har været et ønske længe - uanset om de kommer fra Trylleskovens nye bydel eller andre steder i Solrød 

Kommune, og stien kan vise sig også at få en regional betydning, hvis der efterfølgende også kan skabes sammen-

hæng med stisystemerne i sydlig retning mod Køge 

Anlægget indeholder det fulde stianlæg fra Banestien på sydsiden af Cementvej over Druemarkens areal til Netto i 

Trylleskovens nye bydel på nordsiden af Cementvej. Denne del af entreprisen inkl. arealerhvervelse forventes at være 

2.3 mio. kr.   

Broen over Cementvej, ca. 50 meter lang og ca. 4,5 meter over vejbanen, kan udføres i træ, beton eller stål, idet stål 

dog ikke er en praktisk løsning i forhold til sikkerhedskrav fra den strømførende S-bane - og i øvrigt vil stålbroen 

være den dyreste løsning. Derfor er anlægget prissat ud fra en træbro, hvor anlægsprisen for et ønske om en beton-

bro, forventes at være ca. 2.2 mio. dyrere end træbro-løsningen.  

 

Investeringer spildevandsplan 2014-2026 

Byrådet vedtog i oktober 2014 Spildevandsplanen for 2014 – 2026 som indeholder løbende indsatser. Bl.a. skal kom-

munens egne pumpestationer for regnvand renoveres, der skal gennemføres kampagner for reduktion i anvendelsen 

af miljøfremmende stoffer, eksisterende spildevandstilladelser skal tjekkes, eksisterende olieudskillere skal gennemgås, 

vurdering af udledningstilladelser til vejvand, udledningstilladelser til vandværker, regnbetingede udledninger, infor-

mation til virksomheder og borgere om håndtering af regnvand, m.m.   

 

Kystbeskyttelsesprojekt  

Projektet udspringer af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen, der blev vedtaget af Byrådet i oktober 

2015. Projektet indeholder beskyttelse af områder fra Strandvejen og ind i landet mod en stormflod fra Køge Bugt til 

kote 2,8 m. For at overholde dette beskyttelsesniveau, skal der udføres barrierer langs de laveste steder af Strandve-

jen. Langs stranden fra kommunegrænsen mod Greve til den nordlige ende af lagunen ved Staunings Ø, ønskes klit-

ten udbygget ved sandfordring, så den kan modstå en stormflod til kote 2 m. Fra den nordlige del af lagunen skal 

sikringen løbe på indersiden af lagunen - ligeledes til kote 2 m. Sikringen vil her løbe langs Strandstien og mod syd 

hvor Strandstien slutter, mellem private haver og laguneområdet. I projektet er indregnet etablering af højvandsluk-

ker i alle udløb af vandløb, samt sikring ved kommunegrænserne i form af et dige.     

 

Kystbeskyttelse - Kommunens udgifter som grundejer  

Byrådet godkendte i januar 2020 etablering af kystsikringen for Område C. Kystsikringen skal etableres i 2020. 

Solrød Kommune skal som grundejer bidrage til etableringsomkostningerne på lige fod med de øvrige grundejere i 

området. Det forventes at bidraget vil udgøre 905.000 kr. i 2021. 

Der er også et årligt drifts- og vedligeholdelsesbidrag på 94.227 kr. fra år 2021, indgår i budgettet som årlige drifts-

udgifter. 
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Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk fra Strandvejen til Køge Bugt i forbindelse med kystsikring 

I forbindelse med at sikre området mod oversvømmelser fra stormflod, er der i kystsikringsprojektet arbejdet med et 

dige langs Mosebækkens sydlige brink. For at påvirke haverne mindst muligt er der valgt en løsning, hvor mosebæk-

ken gøres smallere.  Da Mosebækken i dag ikke lever op til sin målsætning om god økologisk tilstand og det er kon-

stateret at bundsedimentet i bækken er et problem for målopfyldelse afsættes der penge til at foretage en udskift-

ning af bunden i forbindelse med at kystsikringsprojektet gennemføres og at dette udbydes sammen med kystsik-

ringsprojektet.  

 

Borgernes Hus - forundersøgelse 

Det næste skridt i arbejdet med et nyt rådhus – Borgernes Hus – er udarbejdelse af et byggeprogram inden for ram-

merne af scenarie 1, idet forundersøgelsen har vist, at der både er plads til byggeriet på Stationspladsen og en posi-

tiv business case. Byggeprogrammet vil senere i processen være grundlaget for Byrådets beslutning om, hvorvidt 

projektet skal realiseres. Byggeprogrammet vil ligeledes, såfremt Byrådet beslutter at bygge rådhuset, være grundla-

get for et udbud af projektet.  Udarbejdelse af byggeprogrammet sker via en ambitiøs og bred inddragelse af bor-

gerne i Solrød Kommune. Borgerne får på den måde mulighed for at komme med ønsker og ideer til Borgernes Hus, 

således at borgernes input kan medtages i byggeprogrammet og dermed i det endelige projekt. 

Desuden vil også medarbejdere og ledere i Solrød Kommune blive inddraget i forhold til at komme med ønsker og 

ideer til rådhuset som en både effektiv og attraktiv moderne offentlig arbejdsplads.  

 

Christians Have etape 4 salg af grund til byggeri 

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4, bliver der solgt en grund til gennemførelsen af udvidelsen.  
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Familie- og uddannelsesudvalget 
 

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

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Familie- og uddannelsesudvalget, i alt 14.925 4.200 10.800 1.310 

Udvidelse af dagtilbudskapacitet 1.000 1.130   

Ny Lillebirk 6.200    

Birkebo om- og tilbygning  500 4.500  

Havdrup skole – udearealer 1.015    

Uglegårdsskolen – genopretningsplan 1.980 2.570 6.300 1.310 

Uglereden - udskiftning af facade 2.030    

Kloakrenovering på Munkekærskolen 2.700    

 

Udvidelse af dagtilbudskapacitet 

På baggrund af udviklingen i antal børn og den eksisterende fysiske kapacitet i de enkelte områder i kommunen, er 

der med de seneste udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet fortsat et behov for at se på en optimering af 

udnyttelsen af eksisterende kvadratmeter. Der er i Brøndum og Fliess’ rapport anført en mulig øgning af kapaciteten 

inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. I budget 2021-2024 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2021 

og 1,1 mio. kr.  i 2022 til tilpasning af dagpasningskapaciteten.   

 

Ny Lillebirk  

I tilknytning til daginstitutionen Birkebo er der lokaler til børn med specielle behov, Lillebirk. Det undersøges hvorledes 

kapacitetsudfordringerne i Lillebirk kan løses for de op til 16 børn i alt med specielle behov. Evt. ved flytning til anden 

placering, som også vil skabe plads til en ekstra børnehavegruppe i Birkebo. 

 

Birkebo om- og tilbygning  

Garderobeforholdene i Birkebo børnehave er meget trange. Garderoberne er placeret i børnehaven, så forældre og 

børn skal gennem børnehaven for at nå frem til dem. Dette gør, at skidt bliver slæbt gennem hele børnehaven, og 

der er et stort slid på gulvene. En af garderoberne, med 15 af garderobepladserne, er også gennemgang ind til vug-

gestuen. Garderoben skal placeres således, at man som forældre og børn først kommer ind i garderoben, tager sko 

m.m. af og dernæst kommer ind i børnehaven. En ny garderobe i stedet for 3 garderober som i dag, giver mere plads 

til børn og personale, være mere overskuelig, give færre konflikter og bedre arbejdsstillinger for personalet.  

 

Anlægsprojektet indeholder: 

 Nedrivning af udestue/overdækning og om- og tilbygning på ca. 80 m2.  

 Der etableres et større alrum til aktiviteter og dertil nye garderoberum. 

 I forbindelse med om- og tilbygningen etableres der ventilation i bygningen.  

    

Havdrup skole – udearealer  

Anden etape af udearealer på Havdrup Skole fra helhedsplanen fra 2019 for udearealerne på Havdrup Skoles udføres 

i 2021. Anden etape omhandler bearbejdning af området omkring mellemtrinbygningen M og den nye fagfløj N. Her 

er det især mellemtrinets elever, der skal tilgodeses. 

Her bearbejdes terræn og beplantning, hvorimellem der etableres små opholdsarealer. Herudover mangler der lege-

redskaber, herunder en ny multibane.  
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Uglegårdsskolen – genopretningsplan  

Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedbrud og slitage, Derfor har Ingeniørfirmaet Strunge Jensen udarbejdet en 

drift- og vedligeholdelsesrapport allerede i 2018. Derudover har ingeniørfirmaet udregnet overslagspriser på alle 

emnerne, prioriteret over en 10 årig periode. Ifølge rapporten er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 30 mio. kr., som 

ikke kan indeholdes i det nuværende budget for Uglegårdsskolen.                                                                                                                     

Arbejderne for årene 2021 og 2022 blev fremrykket til udførelse i 2020 i forbindelse med corinakrisen med bl.a. fjer-

nelse af råd i bærende bjælker i facader, renovering af pergola samt vinduer/skydedøre/yderdøre. Behovet for reno-

vering er øget siden registreringen i 2018. Derfor er budgettet opskrevet. 

I 2021 skal der renoveres brugsvandsanlæg. Skolen oplever jævnlig ledningsbrud fra de gamle rør. I 2022 vil der ske 

en reparation ved fundamenter og sokkelpuds blandt andet på grund af våd isolering. Endvidere udskiftning af ter-

ræninventar på grund af råd. I 2023 skal terrænet ved fundamenter repareres med bl.a. ny bund til belægninger og 

belægninger, terrænregulering med bortkørsel af jord og etablering af drænende gruslag ved fundamenter.  

I 2024 repareres skodder såvel ved vinduer som ved døre samt udskiftning af rundtømmer og rækværk ved kanal. 

      

Uglereden - udskiftning af facade  

Der er i februar 2020 konstateret fugtindtrængning ved et glasparti i én af facaderne på Uglereden. Det har vist sig i 

en undersøgelse foretaget af OBH-gruppen, at der er anvendt mgo-plader som vindspærre i facadekonstruktionen. 

Bygningen er opført i 2012-2013. 

Det betyder at det samlede facadeareal på ca. 350m2 skal skiftes, da det har tydeligt spor af fugt. Der er ikke konsta-

teret skimmelsporer inde i bygningens lokaler – der er således et sundt indeklima i bygningen. Udover at udskifte 

hele bygningens vindspærre skiftes også øvrige bygningsdele, som har taget skade af vandskaden fra mgo-pladerne. 

 

Kloakrenovering på Munkekærskolen 

Der har den seneste tid været udfordringer med regnvand og opfugtning af bygningsdele på Munkekærskolen. Især 

kælderen ved bygning E hvor Munkebio har lokaler er plaget af opfugtede kældervægge. 

Der er blevet lavet en kloak-inspektion som har vist at der nogle steder er skader eller brud. 

Rør der ifm. med kloak-inspektionen har vist skader eller brud renoveres. Der etableres en effektiv fugtsikring ved 

kældervægge, der kan lede vandet væk fra kældervægge. 
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Social-, sundheds- og fritidsudvalget 
 

Tabel 6:  Anlæg fordelt på projekter, Social-, sundheds- og fritidsudvalget (i 1.000. kr.) 

ANLÆG - (RÅDIGHEDSBELØB) 2021 2022 2023 2024 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, i alt 18.365 37.685 32.710 86.931 

Udvidelses af idrætsfaciliteter ved SIC 4.090 22.870   

Idrætsanlægsfond 275 650 650 650 

Kunstgræsbane i Havdrup 8.885    

Strandens Hus 2.030 12.180   

Sansehave ved Chr. Have 315    

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering 500 1.020   

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)   24.500 65.941 

Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)   7.560 20.340 

Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1  965   

Havdrup Idrætscenter – Elevator til Pepes Bar 650    

Solrød idrætscenter - Lift i svømmehal til handicappede 300    

Genoptræningscentret - optimering af udnyttelse  

af lokaler 
1.320    

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved SIC 

Udbygning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter. Der er i 2018 gennemført en forprojektering af nye idrætsfacili-

teter i tæt samarbejde med de berørte foreninger. Det besluttedes af pege på opførelse af en ny idrætshal. Betingel-

sen for at starte opførelse af denne var betinget af en salgsaftale på udstykning af Cordoza. Salgsaftalen blev en rea-

litet, og forventes disponibel ultimo 2020 såfremt lokalplanen ikke påklages. Der kan på den baggrund igangsættes 

en videre projektering. 

  

Idrætsanlægsfond  

Idrætsanlægsfond, hvor der kan ansøges om tilskud til dækning af anlægsudgifter på op til 80 %. De nærmere krite-

rier for ordningen fastlægges af Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

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

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

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

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

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

tes. 

 

Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering  

Anlæg til planlægning og projektering af nyt plejecenterbyggeri, med forventet opstart af byggeri i 2023. 
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Strandens Hus 

Projektet går på at etablere Strandens Hus, hvorved rammerne for rekreativ og uddannelsesmæssig anvendelse af 

strandområdet forbedres for en række interessenter. Det er bl.a. hensigten at opføre nye klubfaciliteter til fritidsbru-

gere til kajak, sejlsport, vinterbadning m.m. samt bygning til opbevaring af bl.a. kajakker samt saunaer mm.  

 

Sansehave ved Plejecenter Christians Have 

Drift af haver ifølge aftale, som er en anlægsudgift fra 2019 til 2021, idet 3 års drift var indeholdt i anlægsprojektet 

(grogaranti).  

Donation fra OJD-fonden har gjort det muligt, at etablere en sansehave, på de åbne arealer rundt om det samlede 

byggeri på Plejecenter Christians Have. 

Fra 2022 er driftsudgiften til vedligehold indarbejdet i driftsbudgettet budgettet for Christians Have. 

 

Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel) 

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Ple-

jecenteret Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal, der skal være klar til indflytning fra 1. januar 2025. 

Det er forudsat, at den kommunale grund sælges til projektet for 3.000 kr. pr. m2. Den beregnede anlægsudgift til 

boligerne tager udgangspunkt i maksimum pr. m2 i 2020 inkl. energitillæg på 30.920 kr. inkl. moms. 

 

Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal) 

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Chr. Have etape 4. Der behov for 900 

m2 serviceareal. Den beregnede anlægsudgift til servicearealerne tager udgangspunkt i 28.000 kr. pr. m2 ex. moms 

inkl. inventar, udearealer, p-pladser m.m. 

 

Havdrup Idrætscenter - nyt gulv i hal 1 

Halgulvet i Hal 1 i Havdrup Idrætscenter er stærkt nedslidt. Flere steder er der slået splinter af trægulvet, hvilket ikke 

er nogen god oplevelse for de mange skoleelever med bare fødder. Gulvet er lappet sammen flere steder, og det går 

ud over de sportslige aktiviteter. Hal 1 bliver benyttet af skolen, badminton, fodbold m.m.  

 

Havdrup Idrætscenter – Elevator til Pepes Bar 

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

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

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

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

Pepes Bar. 

 

Solrød idrætscenter - Lift i svømmehal til handicappede  

For at tilgodese alle kommunens borgere, er der hårdt brug for, at der bliver etableret bedre forhold for gangbesvæ-

rede og borgere med handicap i Solrød Svømmehal, hvilket handicaprådet også flere gange har påpeget, bl.a. ifm 

med nuværende renovering og sidste renovering. Der etableres derfor en lift, så det er muligt at benytte hallens 

varmtvandsbassin for gangbesværede og borgere med handicap.  

 

Genoptræningscentret - optimering af udnyttelse af lokaler 

Ældre- og sundhedsområdet er i vækst, hvilket betyder, at der er behov for at skabe en bedre udnyttelse og optime-

ring af de eksisterende lokaler. Der har været udfordringer med ventilationsanlægget. Dette justeres, hvilket giver 

mulighed for at opdele aktiviteterne således at træningsaktiviteterne foregår i stueetagen og 1. etage anvendes til 

kontorer. Dette giver anledning til bygningsmæssige ændringer. Der er tale om bl.a. et ekstra træningslokale, etable-

ring af et undervisningslokale i venteområdet, flere behandlerrum i stueetagen samt udnyttelse af gangarealet på 1. 

etage til kontor. Med andre ord har optimeringen fokus på brugernes tilgang til træningsfaciliteter og på et optime-

ret forhold for det daglige personale.        
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Afledt drift af anlægsprojekter
Tabel 7: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2021-2024 (i 1.000 kr.) 

AFLEDT DRIFT 2021 2022 2023 2024 

Afledt drift i alt 10 136 1.605 1.657 

Regional stiforbindelse til Køge inkl. bro over Cordoza    15 

Forlængelse af Banestien og stibro over Cementvej    15 

Ombygning og sikring af Taastrupvej  15 15 15 

Ny Lillebirk  111 111 111 

Birkebo – Om-og tilbygning   22 44 

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter   793 793 

Strandens Hus   334 334 

Genoptræningscentret –  

optimering af udnyttelse af lokaler 
10 10 10 10 

Kunstgræsbane i Havdrup  320 320 320 

 

Regional stiforbindelse til Køge inkl. bro over Cordoza 

Afledt drift og vedligehold af den nye stiforbindelse. 

 

Forlængelse af Banestien og stibro over Cementvej 

Afledt drift til drift og vedligehold af Banestien og stibro. 

 

Ombygning og sikring af Taastrupvej  

Øgede driftsudgifter efter ombygning og sikring af Taastrupvej 

 

Ny LilleBirk 

Afsat drift til at løse kapacitetsudfordringerne i Lillebirk for de op til 16 børn i alt med specielle behov. 

 

Birkebo – Om-og tilbygning 

Afledt drift til bygningsmæssig drift i forbindelse med om-og tilbygning til Birkebo. 

 

Udvidelse af idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter 

Afsat drift til ny hal ved Solrød Idrætscenter. 

 

Strandens Hus 

Afledt drift til bygningsmæssig drift i forbindelse med Strandens Hus. 

 

Genoptræningscentret - optimering af udnyttelse af lokaler 

Ændring i energiudgifter som følge af bygningsmæssige ændringer.  

 

Kunstgræsbane i Havdrup 

Afledt drift til drift af kunstkræftbane i Havdrup.  
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Tabel 8: Afledt drift af anlægsprojekter fra budget 2020 (i 1.000 kr.) 

AFLEDT DRIFT 2021 2022 2023 2024 

Afledt drift i alt 201 201 201 201 

ABA anlæg – daginstitutioner og andre bygninger 160 160 160 160 

Tilbygning af Egebo 41 41 41 41 

 

ABA anlæg – daginstitutioner og andre bygninger  

Afledt drift af ABA anlæg på daginstitutioner og andre bygninger.  

 

Tilbygning af Egebo  

Budget afsat til bygningsmæssig drift som følge af tilbygning af Egebo 
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Udstykninger 
 

Tabel 9: :Anlæg fordelt på udstykninger (i 1.000. kr.) 

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2021 2022 2023 2024 

Udstykninger i alt (udgifter) 5.203 3.64 350  

Udstykninger i alt (indtægter) -3.500  -6.000  

Trylleskov Strand 2.803 364 350  

Havdrup Vest 2.400    

Øvrige udstykninger (udgifter)     

Øvrige udstykninger (indtægter) -3.500  -6.000  

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Trylleskov Strand 
 

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

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2021 2022 2023 2024 

Trylleskov Strand, udgifter i alt 2.803 364 350  

Projektleder og økonomimedarbejder  200 150 150  

Grønne områder 273 214 200  

Trylleskov str. - Byggemodning etape 4 140    

Trylleskov str. - vejanlæg etape 4 1.030    

Trylleskov str. - Byggemodning etape 5 40    

Trylleskov str. - vejanlæg etape 5 1.120    

 

 

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med vil-

laer, rækkehuse, integreret daginstitution, m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder. 

 

Havdrup Vest  
 

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

RÅDIGHEDSBELØB, UDGIFTER 2021 2022 2023 2024 

Havdrup Vest udgifter i alt 2.400    

Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8 2.400    

 

I den nye bydel i Havdrup Vest mangler der efterhånden kun tilslutning fra Havdrup Allé til de fremtidige nye boliver 

i den private etape 7/8. 
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Øvrige udstykninger 
 

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

ØVRIGE UDSTYKNINGER, INDTÆGTER 2021 2022 2023 2024 

Øvrige udstykninger, indtægter i alt -3.500  -6.000  

Salg af grund til Jersie Privatskole -3.500    

Green Hills     -6.000  

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     

 

Indtægt for salg af grund til Jersie privatskole er betinget af endelig godkendelse af lokalplan, indtægten kommer i 

2021. Købesummen er indsat på en deponeringskonto frem til endeligt salg, når lokalplanen er godkendt. 

 

Justering af salgsindtægten på Cordozagrunden. Efter salg af Cordozagrunden til projektet Green Hills vil der blive 

foretaget en justering af salgsindtægten på baggrund af endeligt opført antal m2 til boliger. Det forventes at denne 

opgørelse vil medføre en merindtægt på ca. 6.000.000 kr.  
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