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NOTAT 
 

 

Forbedring af budgetbalancen 

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 er trædestenen ind i budget 2022-2025. Nogle af merudgifterne i 

2021 forsvinder ikke – de fortsætter ind i 2022, hvor udfordringerne med at skabe finansiering skal løses. 

Derudover er der mange, der ønsker mere, men alle vil få mindre. Samtidig giver den udmeldte 

statsgaranti i 2022 en mindreindtægt på 25,4 mio. kr., der delvist opvejes af øgede indtægter fra 

selskabsskat, dødsboskat og grundskyld, så der samlet er en mindreindtægt på 11,4 mio. kr. 

 

Driftsbalancen i Solrød Kommunes økonomi er samtidig mindre end i de øvrige kommuner, hvilket vil give 

udfordringer i forhold til en bæredygtig økonomi, der kan ”tåle” udsving i tilskud og udligning og give den 

fornødne finansiering af anlægsudgifter. I det vedtagne budget 2021 er driftsbalancen i Solrød Kommune 

på 941 kr. pr. indbygger, mens den som gennemsnit for kommunerne i Danmark er på 3.155 kr. Der er 

således brug for en forbedring af driftsbalancen i Solrød Kommune, så den på sigt er på ca. 3.000 kr. pr. 

indbygger specielt, når grundsalgsindtægterne i kassebeholdningen er brugt til nye anlægsprojekter. 

 

Der er i budgetforslag 2022-2025 anvendt fire veje til at løse udfordringen med en acceptabel 

driftsbalance: 

 

1. Vi er gået tilbage til selvbudgettering i 2022 

2. Vi har reduceret pris- og lønfremskrivningen, hvilket dæmper udgiftsvæksten. 

3. Vi har udmøntet den forudsatte effektiviseringsgevinst til forbedring af driftsbalancen, der blev aftalt i 

budgetaftalen for 2019-2022. 

4. Vi har gennemført øvrige initiativer til driftsforbedringer, der består af afskaffelse af centrale puljer og 

justering af serviceniveau. 

 

Derudover har vi udmøntet den forudsatte besparelse på beskæftigelsesområdet til finansiering af tidlig 

pension – også kaldet ”Arne-pension”. 

 

Der er nærmere beskrivelse af tiltagene i de følgende afsnit. 
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1. Tilbage til selvbudgettering i 2022 

Da ledigheden i Solrød kommuner igen er på et normalt lavt niveau, og der fortsat er befolkningstilvækst, 

er der i budgetforslaget taget udgangspunkt i selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 

2022, hvilket giver en yderligere indtægt i forhold til statsgaranti på 10,4 mio. kr.  

 

Ved selvbudgettering vil Solrød Kommune få skatteindtægter fra de borgere, der bor i Solrød Kommune i 

2022, mens skatteindtægten ved statsgaranti er beregnet på baggrund af skatteindtægten fra de borgere, 

der boede i Solrød Kommune i 2019 fremskrevet til 22-niveau med et landsgennemsnitligt skøn. 

 

Der er følgende forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering: 

 

Tabel 1: Forskel mellem statsgaranti og selvbudgettering 

Mio. kr. 

Stats 

garanti 

Selvbud 

gettering Forskel 

Udligning af beskatningsgrundlag 167,2 199,3 32,1 

Udligning af udgiftsbehov 158,0 158,1 0,1 

Overudligningsbidrag 1,3 1,3 0,0 

Særlig kompensation 5,5 5,5 0,0 

Statstilskud -343,3 -343,6 -0,3 

Udligning - selskabsskat -14,9 -14,9 0,0 

Udligning - dækningsafgift off.ejd. -0,4 -0,4 0,0 

Udligning - udlændinge 3,1 3,1 0,0 

Bidrag til regioner 2,7 2,7 0,0 

Øvrige tilskudsordninger i alt -31,3 -31,3 0,0 

Nettoudgift til tilskud og udligning -52,1 -20,2 31,9 

Skatteprovenu - kommuneskat -1.234,3 -1.277,8 -43,5 

Nettoindtægt i budget 2022 -1.286,4 -1.297,9 -11,5 

Efterregulering af udligning i budget 

2025 0,0 1,1 1,1 

Nettoindtægt i alt -1.286,4 -1.296,8 -10,4 
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2. Reduceret pris- og lønfremskrivning 

Budgetforslag 2022-2025 er fremskrevet til 22-prisniveau ved anvendelse af de skøn over løn- og 

prisudvikling, der er aftalt i økonomiaftalen for 2022.  

 

Til forbedring af driftsbalancen i budgetforslaget er lønninger og øvrige varekøb ikke fremskrevet fra 2021 

til 2022. Dette har medført følgende mindreudgift i budget 2022-2025: 

 

Tabel 2: Effekt af reduceret løn- og prisfremskrivning fra 2021 til 2022 

I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Art 1 - lønninger -11.572 -11.756 -11.903 -12.012 

Art 2.9 - øvrige varekøb -287 -287 -287 -287 

I alt -11.859 -12.043 -12.190 -12.299 

 

Skøn over lønudvikling i økonomiaftalen for 2022 er det overenskomstforlig, som KL indgik den 15. februar 

2021 med Forhandlingsfællesskabet og efterfølgende forlig med de enkelte organisationer for perioden 1. 

april 2021 – 31. marts 2024. Ved en reduceret pris- og lønfremskrivning, skal det enkelte ledelsesområde 

prioritere økonomien i 2022-2025, så de aftalte lønstigninger jf. overenskomsten og evt. prisstigninger på 

øvrige varekøb kan rummes inden for områdets budgetramme. 

 

3. Udmøntning af forudsat effektiviseringsgevinst i budget 2022-2025 

Med budgetaftalen for 2019-2022 var aftaleparterne enige om, at der i forbindelse med de fremadrettede 

budgetprocesser skal udarbejdes handlekatalog til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger. 

Formålet er, at der skabes politisk rum for omprioriteringer under hensyntagen til Solrød Kommune som 

organisation med mindst mulig usikkerhed for personalet og tab af produktivitet.  

 

Der er i nedenstående tabel en opgørelse af udmøntning i de enkelte år i forhold til måltallet. Ved negativt 

tal i ”Forskel til måltal” er der udmøntet mere end forudsat, mens der ved positivt tal er udmøntet mindre 

end forudsat. Samlet set er der i perioden 2020-2025 udmøntet 1,2 mio. kr. mere end forudsat. 

 

Tabel 3: Samlet udmøntning af forudsat effektiviseringsgevinst i budgetaftale 2019-2022 

I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Måltal i budgetaftale 2019 2.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Måltal fremskrevet til 22-prisniveau 2.116 4.232 6.348 6.348 6.348 6.348 

Budget 2020-2023 -2.252 -2.442 -2.442 -2.442 -2.442 -2.442 

Budget 2021-2024 0 -709 -759 -1.085 -1.375 -1.375 

Budget 2022-2024 0 0 -2.675 -3.983 -3.262 -3.262 

I alt effektiviseringsgevinst i 22-prisniveau -2.252 -3.151 -5.876 -7.510 -7.079 -7.079 

Forskel til måltal -136 1.081 472 -1.162 -731 -731 
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Der er i budget 2022-2025 indarbejdet forslag til udmøntning af den resterende effektiviseringspulje, 

således at puljen endeligt er udmøntet i budgetforslag 2022-2025. 

 

Tabel 4: Udmøntning af forudsat effektiviseringsgevinst i budget 2022-2025 

I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget     

E22 03-01 Reduktion med en bil i Ejendomscenteret -20 -20 -20 -20 

E22 03-02 Kontraktopfølgning rengøring -50 -50 -50 -50 

E22 03-03 Pulje drift flygtningeboliger -200 -200 -200 -200 

E22 03-04 Rådhus inventar -25 -25 -25 -25 

E22 adm-01 Indførelse af KMD Letbetaling -197 -197 -197 -197 

E22 adm-02 Øget automatisering og omlægning af perso-

naleadministration -120 -168 -168 -168 

Familie- og uddannelsesudvalget     

E22 05-01 Effektivisering af dagplejen -594 -594 -594 -594 

E22 05-04 Musikskole, administration hjemtages fra Kultur 

og Fritid -35 -35 -35 -35 

E22 05-05 Sommerferielukket SFO rotation -300 -300 -300 -300 

E22 05-07 Ungdomsklub reduktion af medarbejdertimer -90 -90 -90 -90 

E22 06-01 Faglig oprustning og økonomisk styring af fore-

byggende foranstaltninger -169 -256 -511 -511 

E22 06-02 Faglig oprustning af Familieafsnittet 0 -1.000 0 0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget     

E22 07-02 Ansættelse af studentermedhjælper i JOBS -125 -250 -250 -250 

E22 09-02 Rehabilitering serviceloven §83a -250 -250 -250 -250 

E22 09-03 Effektivisering af hjælpemiddelområdet -500 -500 -500 -500 

E22 10-01 Rengøringsrobot til halgulv og gangarealer i SIC 

ifm. ny hal 0 -48 -72 -72 

I alt forslag -2.675 -3.983 -3.262 -3.262 

Forudsat effektiviseringsgevinst -3.437 -3.111 -2.821 -2.821 

Forskel 762 -872 -441 -441 

 

De enkelte forslag er beskrevet i det følgende: 

 

E22 03-01 Reduktion med en bil i Ejendomscenteret 

Solrød Kommune har i dag 7 leasede biler og 4 ejede biler. 6 af de leasede biler står over for en ny 

leasingaftale, idet den nuværende leasingaftale udløber med udgangen af august 2021 (er forlænget). Der 

er i alt 4 ejede biler med store driftsomkostninger. 
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Forslaget går ud på at lease 9 nye elbiler til Ejendomscenteret. 1 bil er nyleaset 2020 og er dyr at komme 

ud af, og 1 bil spares væk. Ved overgang til elbiler mindskes CO2 udledningen betragteligt, og kommunen 

sender et signal om at være grønne og ansvarsbevidste. 

 

Den samlede besparelse vil være på ca. 20.000 kr. Det skyldes, at driftsomkostninger forsvinder, 

brændstofudgifterne reduceres væsentligt i forbindelse med brug af el, vægtafgifterne mindskes m.m. 

Grunden til, at besparelsen ikke bliver større, er, at der er fremover 9 leasede biler mod tidligere 6 leasede 

biler og 3 ejede biler, der er op til 13 år gamle.  

 

E22 03-02 Kontraktopfølgning rengøring 

Strammere udgiftsstyring i forhold til udgifter til kontraktopfølgning. 

 

E22 03-03 Pulje drift flygtningeboliger 

Strammere udgiftsstyring i forhold til udgifter til ejendomsdrift på flygtningeboliger. 

 

E22 03-04 Rådhus inventar 

Strammere udgiftsstyring i forhold til udgifter til inventar til rådhuset. 

 

E22 adm-01 Indførelse af KMD Letbetaling 

Solrød Kommune modtager i dag ca. 45.000 fakturaer, hvoraf en stor del er gentagne fakturaer eller på 

mindre beløb. Med KMD Letbetaling indkøbes et IT-system, der sørger for automatisk bogføring af 

fakturaer baseret på tidligere erfaring og med indbyggede kontroller. 

 

KMD har estimeret, at der i dag bruges ca. 7 min. pr. faktura. Det antages yderligere, at der stadig vil være 

et tidsforbrug på 2 min. til efterbehandling af faktura, fx stikprøver og ledelsestilsyn (øges).  Netto vil der 

derfor være en forventet gevinst på 5 min. håndteringstid pr. faktura.  

 

Det lægges til grund, at der kan spares 12 kr. pr. faktura, der behandles i kommunen, og det forventes at 

50 % af alle 45.000 fakturaer kan automatiseres. Det anbefales derfor at indføre systemet, og indarbejde 

den forventede håndteringsgevinst på 323.000 kr. Dette vil ske med udgangspunkt i det gennemsnitlige 

antal fakturaer pr. områder i 2019. Der afsættes 126.000 kr. til årlig drift af systemet. Anskaffelsesudgiften 

afholdes af Økonomiafdelingens ØD midler 2021. 

 

Forslaget vil betyde en aflastning af specielt mindre områder og/eller mindre fakturaer, der vil slippe for 

tidsforbrug på små beløb og deraf følgende lave risiko. Forslaget vil indebære en tidsmæssig besparelse 

på områder med faktura gennemløb, der vil opveje den budgetmæssige gevinst, der fratages områderne. 

Det betyder, at en effektiv anvendelse kan medføre, at områderne selv kan beholde noget af gevinsten ved 

omlægningen. Det forudsættes, at IT og ØKA kan varetage opgaven med bestående resurser. 

 

E22 adm-02 Øget automatisering og omlægning af personaleadministration 

Kommunen har til udvalgte medarbejdere og områder implementeret en APP, der muliggør indberetning 

af data til Personaleafdelingen. Det drejer sig bl.a. om APP, hvori man kan angive kørsel i kommunens 

tjeneste.  Det er tanken at udvide anvendelsen af APPs på flere områder, dvs. muliggøre indberetning af 
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kørsel, ferie, fravær samt flextid hos den enkelte medarbejder. Dermed sparer man resurser til indberetning 

af data flere steder. Det antages, at det ikke vil medføre et øget tidsforbrug hos medarbejderen, men at de 

pågældende ledere/personaleadministrative medarbejdere vil spare tid til indberetning men formodentlig 

ikke til kontrol. Implementeringen skal ikke nødvendigvis være en udbredelse til alle, men i første omgang 

starte, hvor omfanget er stort og/eller en administrative byrde. 

 

E22 05-01 Effektivisering af dagplejen 

Solrød Kommune har i dag en dagpleje med 9 dagplejegrupper, hvor 6 er i strandområdet og 3 i Havdrup. 

Hver dagplejegruppe består af 6 dagplejere, som hver har 4 pladser (i få tilfælde 3 pladser), hvor nogle af 

pladserne er gæstepladser, som kan tages i brug i forbindelse med, at andre dagplejere i gruppen har 

ferie, ved sygdom mm. Endvidere er det muligt for nogle dagplejere at passe et 5 barn i kortere periode. 

Det koster omkring 350 kr. pr dag. 

 

Det foreslås, at hver af de 9 dagplejegrupper fremadrettet kun har én gæstedagplejeplads frem for 2, som 

tilfældet er i dag, hvilket betyder en reduktion på 9 gæstedagplejepladser.  

 

Det vurderes, at dagplejegrupperne fortsat vil kunne fungere, og at hvis der bliver behov for ekstra 

pladser, så kan der gøres brug af mulighed for at nogle dagplejere passer et 5. barn. 

 

Reduktionen af 9 gæstedagplejepladser svarer nogenlunde til 2 dagplejere. Da gæstedagplejepladserne er 

fordelt mellem Havdrup og strandområdet foreslås det, at dagplejen i Havdrup og dagplejen i 

Strandområdet hver reduceres med lønsummen for én dagplejer.  

 

E22 05-04 Musikskole-administration hjemtages fra Kultur og Fritid 

Solrød Kommune har i dag placeret administrative opgaver for Musikskolen i Kultur og Fritid, og  

Musikskolen (UngSolrød) betaler til Kultur og Fritid for opgaven. Opgaven hjemtages og klares inden for 

egen ramme til sekretariat i UngSolrød. Det forventes at give en synergi, at alle opgaver vedr. Musikskolen 

løses i sekretariatet i UngSolrød.  

 

E22 05-05 Sommerferielukket SFO rotation 

Der foreslås sommerferielukning i 3 uger i SFO1 og SFO2. Der vil være nødpasning i SFO1 på en af 

skolerne på skift. De få børn, der benytter sig af tilbuddet, vil opleve en forringelse ved åbningstiden i SFO 

 

E22 05-07 Ungdomsklub reduktion af medarbejdertimer 

Som en del af en generel omlægning inden for klubområdet vurderes det, at der kan effektiviseres på 

medarbejderområdet i Solrød Ungdomsklub gennem reducerede pædagogmedarbejdertimer.  

 

E22 06-01 Faglig oprustning og økonomisk styring af forebyggende foranstaltninger 

Formålet med at hjemtage udvalgte forebyggende foranstaltninger under lov om social service er at sikre 

en bedre faglig og økonomisk styring af ydelser på området. 
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Solrød Kommunes tilbud om støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer samt kontaktpersonsordning ændres, så det fremover i højere grad er kommunalt ansatte 

personer som løser opgaven frem for eksterne leverandører. Denne ændring vil medføre: 

 

 Besparelse på udgifter til de forebyggende indsatser 

 Tydelige beskrivelser af indholdet i de ydelser, som barnet, den unge og deres familier modtager 

 Opbygning af faglig kapacitet internt i kommunen fremadrettet 

 Større fleksibilitet i brugen af timer 

 Bedre sammenhæng i kommunens ydelser på tværs af de ansatte i Familieafsnittet og mellem 

Familieafsnittet og Væksthuset. 

 

E22 06-02 Faglig oprustning af Familieafsnittet 

Byrådet tager i august måned stilling til ansættelse af 5 sagsbehandlere og 2 faglige koordinatorer pr. 1. 

november 2021 i Børn og Unge Rådgivningens familieafsnit. Bevillingen gives foreløbig frem til udgangen 

af 2023, således at Byrådet ved budget 2024 forelægges en evaluering og status med en vurdering af 

bemandingsbehovet fra 2024 og frem. 

 

E22 07-02 Ansættelse af studentermedhjælper i JOBS 

I dag anvendes der i de enkelte teams en række ressourcer på at foretage registreringer i regneark samt 

udtrække relevante data til brug for den driftsmæssige styring. Det er registreringer og dataudtræk, der 

ville kunne laves af en samfundsvidenskabelig studentermedhjælp, både hurtigere og billigere.  

 

En studentermedhjælper på 10-15 timer ugentligt skønnes at indebære merudgifter på ca. 100.000-

140.000 kr. årligt. Studentermedhjælperen skønnes at kunne bidrage til, at antallet af sagsbehandlertimer 

reduceres med ca. 30-35 timer pr. uge, svarende til en mindreudgift på ca. 350.000-400.000 årligt. Grundet 

implementering er det forudsat, at forslaget vil have halvårsvirkning i 2022.  

 

E22 09-02 Rehabilitering serviceloven §83a 

På tværs af hele Ældre- Sundhedsområdet vil der i 2021 være fokus på hverdagsrehabilitering. Hverdags-

rehabilitering skal ses som en sammenhængende tidsbegrænset indsats uafhængig af om borger får 

hjemmehjælp, går i daghjem eller bliver genoptrænet.  

 

Der skal derfor arbejdes med følgende indsatser:  

 Fælles kulturel forståelse af hvad hverdagsrehabilitering er  

 Fælles mål for borgerne, så alle faggrupper og institutioner arbejder hen i mod det samme mål  

 Der skal arbejdes med borgernes forståelse af hverdagsrehabilitering, så de kan se fordelen ved at 

kunne klare opgaven selv  

 Der skal udarbejdes en cost benefit analyse, så vi ved hvad indsatsen koster, samt hvor mange 

borgere, der ender med varig hjælp og hvor mange, der bliver i stand til at varetage opgaven 

selvstændigt.  

 

Borgerne vil skulle indtage en mere aktiv rolle i eget forløb. Hverdagsrehabilitering skal tilbydes stort set 

alle borgerforløb. Kvalitetsstandard, indsatskataloget og arbejdsgange skal tilpasses, således at alle 
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borgere kan opstartes i team 83a, ligesom kendte borgere skal genbesøge team 83a ved tab af funktioner, 

som vurderes at kunne generhverves via hverdagsrehabiliteringsforløb. 

 

Indsatsen vil være forankret i Team 83a, hvis primære tilknytning er i Den kommunale Hjemmepleje, men 

hvor der er tilknyttet aktører fra såvel Visitationen, Genoptræningen, Altiden Hjemmepleje og AFC. 

 

Team 83 A er en etableret organisation i Hjemmeplejeregi og med et tæt samarbejde med Visitationen og 

Træningsområdet, men der er behov for et øget fokus på at få implementeret ”i bund” således at alle 

gevinster opnås, såvel for borgere som kommune. Denne implementering vil pågå i 2021, således at det 

endelige effektiviseringspotentiale vil have fuld gennemslagskraft fra primo 2022. 

 

De personalemæssige konsekvenser vil således endeligt kunne estimeret ultimo 2021, hvorfor den 

estimerede effektivisering aktuelt alene beror på et skøn ud fra en kort opgørelsesperiode. 

 

E22 09-03 Effektivisering af hjælpemiddelområdet 

I en nylig udarbejdet benchmark analyse af hjælpemiddelområdet ses at Solrød kommunes ligger højere i 

udgifter på hjælpemiddelområdet generelt. Der er derfor behov for at se kritisk ind i nuværende 

visitationspraksis. Der skal således generelt strammes op på bevillingsområdet, så den enkelte visitator 

vælger hjælpemidler langt mere prisbevidst. Derudover skal der hver gang det er nødvendigt at handle 

uden for FUS-aftalen indhentes tilbud, for derigennem at skærpe prisbevidstheden. Derudover skal brugen 

af konsulentydelser i bevillingsprocessen reduceres. En konsulent koster typisk omkring 1000 kr. i timen.  

 

E22 10-01 Rengøringsrobot til halgulv og gangarealer i SIC ifm. ny hal 

Solrød Kommune har i dag gulvvaskemaskiner som betjenes af personale til rengøring af de store 

gulvflader i idrætshaller. Med forsøget leases en rengøringsrobot til gulvvask af halgulv og gangarealer i 

forbindelse med byggeriet af ny hal i SIC. Intentionen er at flytte medarbejderressourcer fra gulvvask i SIC 

til andre rengøringsopgaver i SIC (omklædning, toiletter, depoter, opholdsarealer mv) således at der skal 

tilgås færre rengøringsressourcer ved etablering af ny hal. 

 

Det anbefales, at der laves en testperiode ift. afprøvning af robotterne og vurdering af deres effekt. 

Gulvvaskerobotterne er fortsat nye på rengøringsmarkedet. Forslaget bygger på et testforsøg på en skole i 

Allerød via Forenede Service, hvor der endnu ikke foreligger effektiviseringsgevinst men en forbedring af 

arbejdsmiljø og service for brugerne. Derfor bygger forslaget på leasing såfremt de nye robotter ikke lever 

op til beregningerne. 

 

Det forventes at den nye hal tages i brug fra maj 2023. Gevinsten i 2023 bliver således for 8 måneder. 

  



 

 

 

SIDE 9/13 

4. Øvrige initiativer til forbedring af driftsbalancen 

De stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområdet har medført behov for yderligere 

forbedring af driftsbalancen til finansiering af merudgifter. Direktionen har derfor indarbejdet følgende i 

budgetforslag 2022-2025: 

 

I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget         

Barselspulje ændres til fuld finansiering fra ledelses-

områderne -1.457 -1.455 -1.451 -1.448 

Lønsumspulje nedlægges -291 -291 -291 -291 

Ekstraordinær vækstbudgetsikkerhedspulje nedlæg-

ges -893 -1.140 -1.140 -1.140 

Familie- og uddannelsesudvalget         

Dagtilbud - reduktion af åbningstid med 1 time pr. 

uge -1.625 -1.625 -1.625 -1.625 

SFO - reduktion af åbningstid med 1 time pr. uge -261 -261 -261 -261 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget         

Afskaffelse af klippekortordning -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 

Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyg-

gelse -200 -500 -500 -500 

I alt forbedring af budgetbalance -5.999 -6.542 -6.539 -6.536 

 

Barselspulje 

Barselspuljen er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække en væsentlig del af merudgiften til 

vikarer på de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af puljen er sket ved at 

den enkelte afdeling eller institution betaler et bidrag på 0,7 % af den afsatte lønsum (pt. på 0,4%), så den 

samlede forventede udbetaling fra barselspuljen er dækket ind via bidrag fra alle ledelsesområder. 

 

Lønsumspulje 

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

økonomiske konsekvenser. Puljen nedlægges med virkning fra 2022 

 

Ekstraordinær vækstbudgetsikkerhedspulje 

Den hidtidige pulje til dækning af helt ekstraordinære, eller svært budgetterbare udgifter som følge af 

demografiudvikling, der ikke er omfattet af demografipuljer nedlægges.  

 

Dagtilbud – reduktion af ugentlig åbningstid med 1 time 

Åbningstiden reduceres med 1 time ugentlig. Den konkrete udmøntning sker i samarbejde med 

forældrebestyrelsen på den enkelte daginstitution primært i ydertimerne med lavt fremmøde. 
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SFO – reduktion af ugentlig åbningstid med 1 time 

Åbningstiden reduceres med 1 time ugentlig. Den konkrete udmøntning sker i samarbejde med 

skolebestyrelsen på den enkelte skole primært i ydertimerne med lavt fremmøde. 

 

Afskaffelse af klippekortsordning 

Klippekortordningen i hjemmeplejen og plejecenteret afskaffes fra 1. januar 2022.  

 

Klippekortordningen er en ”kan-opgave”, og kommunen er således ikke forpligtet til at tilbyde denne 

service. Målgruppen er alle borgere i plejebolig samt borgere, der efter Servicelovens § 83 og 83a i 

Hjemmeplejeregi er visiteret til personlig pleje på funktionsniveau 3 og 4. Hvert klip svarer til 30 minutter, 

og borgeren har 1 klip pr. uge. 142 borgere på plejecentret er omfattet, og 62 borgere i hjemmeplejen er 

visiteret til klippekortordningen.  

 

Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse. 

Puljen på i alt 1,142 mio. kr. reduceres med 200.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i de efterfølgende år. 

Midlerne i 2022 er disponeret og budgetlagt, men det skønnes muligt at reducere på forskellige projekter/ 

indsatser med 200.000 kr. inden årets start. I 2023 og overslagsårene skal der på ny lægges et budget for 

de forskellige sundhedsindsatser, der vil således restere et årligt budget på 642.000 kr. til fordeling. 

 

5. Udmøntning af delaftale om besparelser på beskæftigelsesområdet 

Der er indført en ny ret til tidlig pension for personer, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Den 

nye ret til tidlig pension udbetales med 100 pct. statslig finansiering. For at finansiere aftalen om ret til 

tidlig pension har partierne bag aftalen besluttet, at der skal på beskæftigelsesområdet findes 300 mio. kr. 

i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. 

 

Partierne bag aftalen indgik i juni 2021 en delaftale, som indeholder følgende elementer: 

 

 Opblødning af proceskrav for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Fremover må der være fire 

måneder mellem tilbud frem for i dag fire uger. 

 Ret til mentor ved overgang til uddannelse 

 Ny ret til selvfunden virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelsesmodtagere 

 Mulighed for digitale samtaler efter seks måneder. 

 

Samlet set indebærer dette 363 mio. kr. i mindreudgifter i 2022 og varigt 390. mio. kr. 

 

Aftalen er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 

2022 blev aftalt. Derfor vil ændringerne først vil indarbejdet, når næste skøn udarbejdes dvs. ved 

midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2022 og fastsættelse af bloktilskud for 2023-2026. Der er 

indarbejdet reduktioner i budget 2022-2025 svarende til den forventede modregning i bloktilskuddet, der 

er budgetteret som udgift under efterregulering af udligning og generelle tilskud.  
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I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Samling og effektivisering af interne beskæftigelsestilbud -800 -1.000 -1.000 -1.000 

Nedlæggelse af Ungebasen -528 -528 -528 -528 

I alt -1.328 -1.528 -1.528 -1.528 

 

Samling og effektivisering af interne beskæftigelsestilbud 

Reduktion i udgiftsniveau sker ved at prioritere den virksomhedsrettede indsats og de ordninger, der 

delvist finansieres af tilskud og puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).  

 

Job- og Socialcenteret oplever en ændring i sammensætningen af målgrupper, der modtager offentlig 

forsørgelsesydelser. Andelen af det samlede antal ydelsesmodtagere der er i korte kontaktforløb og tæt på 

arbejdsmarkedet, eller er på social pension eller i fleksjob vokser. Omvendt falder andelen af borgere der 

er længere fra arbejdsmarkedet, og/eller er i de rehabiliterende forløb, med henblik på en tilbagevenden 

til arbejdsmarkedet.  

 

Job- og socialcenteret driver selv en vifte af tilbud, der mest retter sig mod sidst nævnte målgrupper 

(herunder mentor). Ved at samle eller gentænke JOBS egne forløb, samt at prioritere den virksomheds-

rettede indsats, kan udgifterne til de aktive indsatser reduceres. Med i denne effektivisering skal tænkes 

muligheden for, at tilpasse mentorressourcerne i kommunens eget mentorkorps.  

Den samlede besparelse kan opnås uden investeringer, fordi der allerede er ansat kapacitet til en effektiv 

virksomhedsindsats. Der er pr. juli måned 2021 12-14 virksomhedskonsulenter og Jobformidlere ansat. 

Budgettet til de interne tilbud i beskæftigelsesindsatsen udgør ca. 8,5 mio. kr. inklusiv mentorkorpset. Det 

er ud af et budget på ca. 24 mio. kr. 

 

Nedlæggelse af Ungebasen 

Ungebasen blev etableret med baggrund i lovpakkerne Ungepakke 1 og Ungepakke 2 i 2010 og 2011. 

Ungebasen er et tværfagligt samarbejde mellem UngSolrød, Børn- og ungerådgivningen og Job- og 

Socialcenteret. 

 

Oprindeligt var målgruppen primært unge i alderen 15-17 år, som fx har skolevægring, massive problemer 

derhjemme eller personlige eller psykiatriske problemstillinger/selvskadede adfærd. 

 

Ungebasen tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, som afklarer den unges ressourcer, barrierer og 

uddannelsespotentiale med henblik på at lægge en plan for den unge med understøttende aktiviteter, så 

den unge på sigt kan starte på en uddannelse eller komme i job. Alt dette sker i tæt samarbejde mellem 

relevante fagpersoner som fx mentor/kontaktperson, uddannelsesvejledere mv. 

 

Pt. er der ansat to medarbejdere i Ungebasen og en ungekoordinator/mentor, som har sin daglige gang i 

Ungebasen, men som er forankret i Job- og Socialcenteret. 
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Den løbende drift af Ungebasen er finansieret af Job- og Socialcenteret via driftsbudgetterne til den 

beskæftigelsesrettede indsats til unge under 18 år med statsrefusion. En af forudsætningerne ved 

etableringen af Ungebasen i sin tid var, at der kan hjemtages refusion på området for målgruppen 15-17 år. 

 

Der har været en markant nedgang i antallet af unge, som benytter Ungebasen i de senere år. I perioden 

2011-2016 var der 12-15 unge pr. år. Siden 2017 er antallet af unge, som er blevet visiteret til tilbuddet faldet 

støt, hvilket betyder, at gennemsnitsudgifterne til forløbene er vokset. Derudover kan der ikke hjemtages 

statsrefusion, da de borgere, der er tilknyttet er over 18 år. Der er således siden 2018 blevet færre unge, og 

de unge, der er i Ungebasen, er ikke i målgruppen for tilbuddet. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Ungebasens udgifter/indtægter fra 

JOBS (1000 kr.) 
1.130 1.387,8 1.361,9 1.183,5 

Antal cpr 21 16 12 7,5 

Pris pr. cpr (1000 kr.) 54 79 114 158 

 

De unge vil alle være tilknyttet ”Den koordinerede ungeindsats”, der blev etableret i 2020. 

Administrationen vurderer, at opgaverne omkring at bringe unge tilbage i uddannelse eller i job kan 

varetages med andre foranstaltninger end Ungebasen, som det allerede sker i dag.  

 

Nye initiativer i budget 2022-2025 

Med baggrund i udfordringerne med at skabe en passende driftsbalance er der alene indarbejdet tre nye 

initiativer i budget 2022-2025. Det drejer om følgende: 

 

I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Sund på job 101 101 101 101 

Videreførsel af medieguide på dagtilbudsområdet 200 200 200 200 

Reorganisering af dansk som andetsprog 300 300 300 300 

I alt 601 601 601 601 

 

Sund på job 

I budget 2018 blev der implementeret en 2-årig forsøgsordning under navnet ”Sund arbejdsplads”. Med 

ordningen blev der ansat en deltids fysio-/ergoterapeut med det formål at arbejde forebyggende for at 

mindske sygefravær samt mindske daglige gener med henblik på at øge trivslen og effektiviteten blandt 

medarbejdere i kommunen. På grund af den positive tilbagemelding på projektet er det besluttet at gøre 

ordningen permanent fra 2020. Deltidsansættelsen udvides fra 25 timer til 32 timer pr. uge. 
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Videreførsel af medieguide på dagtilbudsområdet 

Fra 2019 til 2021 har der i budgettet været afsat 500.000 kr. årligt til at kickstarte anvendelse af teknologier 

på 0-6 års området. Der er indarbejdet på 200.000 kr. årlig, med henblik på at videreføre Medieguiden på 

dagtilbudsområdet og skabe en fælles digital retning, samt give en fast økonomi til teknologier og 

kompetenceløft af personalet.  

 

Reorganisering af dansk som andetsprog 

Undervisningsministeriet har i efteråret 2021 indskærpet reglerne for undervisning i dansk som 

andetsprog (modtageundervisning). For at leve op til de skærpede retningslinjer omkring den lovpligtige 

undervisning i dansk som andetsprog, foreslås en reorganisering af modtageundervisningen i Solrød 

Kommune, så modtageundervisningen fremadrettet varetages på én af kommunens folkeskoler.   

Med en reorganiseringen af dansk som andetsprog er der lagt vægt på følgende parametre:  

 At kunne løfte de lovgivningsmæssige krav 

 At sikre en bedre udnyttelse af nuværende økonomiske ressourcer på området  

 Bedre udnyttelse af de faglige kompetencer og sikring af bedst muligt udbytte for elever der henvises 

til tilbuddet. 

 

 

 

 

 

 


