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Solrød Kommune – det bedste sted at 

leve og bo 

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste 

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

kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil 

med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, 

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

foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjæl-

per borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. 

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for 

vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bed-

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

unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan 

bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter 

vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige 

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

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre er et andet 

vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet ta-

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

om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser 

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

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

hed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte bor-

ger. 

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible 

rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og 

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

fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud 

med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger 

til den enkelte borgers behov og ressourcer. 

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

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

med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger 

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

borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, 

og når det handler om kommunens overordnede udvik-

ling. 

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød 

Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste 

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

med en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og 

miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mu-

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

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstæn-

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

bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og 

udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så 

effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan 

fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad 

gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo. 

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
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Budgetforslag 2022-2025 
Solrød Kommune er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere, samtidig med at de ældre borgere bliver 

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

tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.  

 

Udgiftsstigningen på det specialiserede børneområde fortsætter også i 2022. Samtidig skal der betales netto 16,6 

mio. kr. tilbage i efterregulering af selvbudgettering i 2019, der gav en gevinst i 2019 på 30,9 mio. kr. Hvilket samlet 

betyder, at udgifterne er større end indtægterne i driftsbalancen. Det har derfor været nødvendigt at reducere ud-

giftsniveauet, så budgettet overholder budgetloven. 

 

Folketinget har vedtaget reform af udligningssystemet med virkning fra 2021. Solrød Kommunes tab er opgjort til 

21,4 mio. kr. I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommu-

ner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsrefor-

men.  

 

Solrød kommune har fået tildelt en ramme på 5,377 mio. kr. i 2021, 5,364 mio. kr. i 2022, 5,376 mio. kr. i 2023 og 

5,316 mio. kr. i 2024. Det er i budgetaftalen for 2021 aftalt at gennemføre stigning af kommuneskatten jf. den tildelte 

ramme. Der var derfor en skattestigning i 2021 på 0,11% til 24,71%.  

 

I budgetforslaget til 1. behandlingen er der i 2022, 2023 og 2024 i hvert år indregnet en skattestigning på 0,10%, 

hvilket giver en skatteprocent på 24,81% i 2022, 24,91% i 2023 og 25,01% i 2024 og 2025. Grundskyldspromillen er 

fastholdt til uændret niveau i budgetforslaget, hvilket er i overensstemmelse med aftale om boligbeskatning. 

 

I budgetforslaget er forudsat selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2022, hvilket giver en yderli-

gere indtægt i forhold til statsgaranti på 10,4 mio. kr. Ved selvbudgettering får Solrød Kommune skatteindtægter fra 

borgere, der bor i Solrød Kommune i 2022, mens Solrød Kommune ved statsgaranti får skatteindtægter ud fra de 

borgere, der boede i Solrød Kommune i 2019 fremskrevet med landsudviklingen i indkomsterne fra 2019 til 2022. Et 

andet forhold der taler for valg af selvbudgettering er, at ledigheden er tilbage på et sædvanligt lavt niveau i 2021.  

 

Da der fortsat er usikkerhed om den økonomiske situation som følge af Covid-19 er der i 2023-2025 budgetteret ud 

fra skønnet statsgaranti. 

 

 

 

 

 

 

  

Samlet økonomi 
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Tabel 1 Balance i budgetforslag 2022-2025 

  

BALANCE I BUDGETFORSLAG – NETTO, MIO. KR. 2022 2023 2024 2025 

Indtægter -1.459,2 -1.510,5 -1.572,5 -1.625,4 

Skatter -1.457,5 -1.451,4 -1.507,3 -1.570,7 

Skatter - efterregulering 26,6 0,0 0,0 0,0 

Udligning 357,1 321,7 320,2 336,3 

Tilskud -377,2 -382,3 -387,0 -393,7 

Tilskud og udligning - efterregulering -8,2 1,5 1,5 2,7 

Udgifter 1.410,6 1.457,1 1.507,0 1.555,4 

Serviceudgifter (servicerammen) 1.091,2 1.109,4 1.123,7 1.136,5 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 65,1 67,6 69,2 70,0 

Overførselsudgifter 253,4 251,5 251,3 251,1 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 27,8 61,8 96,9 

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

Driftsbalance (- = overskud) -48,6 -53,4 -65,5 -70,0 

Afdrag på lån 21,3 23,0 23,6 24,0 

Finansielt råderum til anlæg m.m. 

(- = positivt råderum) 
-27,3 -30,4 -41,8 -46,0 

Skattefinansierede anlæg (udgifter) 69,5 133,8 142,8 14,9 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -5,0 -6,0 -15,5 -1,8 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 1,9 4,0 0,6 

Brugerfinansieret område -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

Pulje til pris- og lønregulering  0,0 0,0 -0,2 -0,3 

Finansforskydninger -2,1 -27,5 21,4 -1,2 

Lånoptagelse -5,5 -1,5 -81,4 0,0 

Nettotræk på kassebeholdning  

(- = forøgelse af kassebeholdning) 
27,2 67,9 27,1 -36,1 
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Udvikling i kassebeholdning 
 
Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning 

Driftsbudget 
 
Tabel 3 Udvikling i driftsbudget 

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR. 2022 2023 2024 2025 

Samlet kassebeholdning – primo 199,0 171,9 103,9 76,9 

Samlet kassebeholdning – ultimo 171,9 103,9 76,9 113,0 

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

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

Indefrosne feriepenge – primo 64,2 64,0 62,9 61,6 

Indefrosne feriepenge  – ultimo 64,0 62,9 61,6 60,2 

Disponibel kassebeholdning – primo 129,6 102,6 36,0 10,5 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 102,6 36,0 10,5 47,8 

Måltal, kassebeholdning – ultimo 73,2 74,6 75,2 75,4 

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

DRIFTSBUDGET, 2021 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2022 2023 2024 2025 

Serviceudgifter N 1.156,4 1.177,0 1.192,9 1.206,5 

Serviceramme N 1.091,2 1.109,4 1.123,7 1.136,5 

Økonomi- teknik- og miljøudvalget N 244,3 246,8 247,0 247,3 

2. Teknik og miljø / udgifter U 67,6 68,5 68,1 67,6 

 / indtægter I -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

3. Kommunale ejendomme / udgifter U 63,3 64,1 64,4 64,8 

 / indtægter I -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 

4. Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 120,4 120,9 120,7 121,0 

 / indtægter I -3,7 -3,3 -2,9 -2,9 

Familie- og uddannelsesudvalget N 456,6 461,8 466,9 473,0 

5. Udvikling og læring for børn og unge  

/ udgifter 
U 445,2 452,3 459,3 465,4 

 / indtægter I -100,5 -101,5 -103,3 -103,3 
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DRIFTSBUDGET, 2022 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2022 2023 2024 2025 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 116,0 115,2 115,1 115,1 

 / indtægter I -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 390,4 400,8 409,8 416,2 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 37,2 37,0 37,2 35,3 

 / indtægter I -2,7 -2,1 -2,3 -0,5 

8. Det specialiserede voksenområde  

/ udgifter 
U 100,9 100,9 100,9 100,9 

 / indtægter I -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 260,5 270,6 279,2 285,6 

 / indtægter I -29,3 -29,5 -29,1 -29,1 

10. Kultur og fritid / udgifter U 28,3 28,5 28,5 28,5 

 / indtægter I -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

Undtaget Servicerammen N 65,1 67,6 69,2 70,0 

Familie- og uddannelsesudvalget N -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

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

 / indtægter I -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 

Social- sundheds- og fritidsudvalget N 69,2 71,7 73,3 74,0 

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

 / indtægter I -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 92,1 94,6 96,2 96,9 

 / indtægter I -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 

Overførsler N 253,4 251,5 251,3 251,1 

Familie- og uddannelsesudvalget N 4,9 4,7 5,6 5,6 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 9,7 9,3 11,2 11,2 

 / indtægter I -4,8 -4,6 -5,5 -5,5 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 248,5 246,8 245,6 245,4 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 313,7 311,7 310,5 310,3 

 / indtægter I -65,2 -64,9 -64,9 -64,9 
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Anlægsbudget 
 
Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget 

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

 

Der er i Økonomiaftalen for 2022, som er indgået mellem Kl og regeringen, aftalt at kommunerne maksimalt må bud-

gettere med 19,9 mia. kr. til bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Anlægsrammen er ikke fordelt på kommuner. Hvis der 

tages udgangspunkt i Solrød Kommunes andel af det samlede indbyggerantal i hele landet, svarer det til 80,6 mio. kr. 

Hvor der i budget 2022 er afsat 69,5 mio. kr.  

DRIFTSBUDGET, 2022 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2022 2023 2024 2025 

Brugerfinansierede områder N -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

2. Teknik og miljø / udgifter U 40,9 40,9 40,9 40,9 

 / indtægter I -43,3 -43,3 -43,3 -43,3 

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB,  

2022 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR 
U/I 2022 2023 2024 2025 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget / udgifter U 22,0 39,3 39,5 8,9 

 / indtægter I -5,0 0,0 -15,5 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget / udgifter U 17,8 35,2 7,3 3,9 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget / udgifter U 29,2 58,9 95,9 1,7 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 -1,8 

Andre anlæg i alt / udgifter U 69,0 133,4 142,6 14,4 

 / indtægter I -5,0 0,0 -15,5 -1,8 

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

 / indtægter I 0,0 -6,0 0,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt / udgifter U 69,5 133,8 142,8 14,9 

 / indtægter I -5,0 -6,0 -15,5 -1,8 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 64,5 127,8 127,4 13,1 
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Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

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

2018.  

 

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

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

føres ud i livet. 

 

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

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

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

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

ler, der rækker ud over budgetåret. 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2021 samt boligudbygningsplanen for årene 2021-2035, udarbejdes 

en befolkningsprognose for perioden 2021-2035. 

 

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

år. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende 

tidspunkt. 

 

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

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

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

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

stre i den 4 årige periode 2017-2020. 

 

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

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

imellem årene. 

 

Boligudbygningsplan 
Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en stor udbygning i perioden 2022-23, hvorefter der forventes 

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

er fuldt udbygget. 

 

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

sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan 2021, vil det betyde at befolkningstilvæksten 

bliver lavere end prognosen viser. 

 
Tabel 1  

  

Befolkningsudvikling og demografi 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

Solrød Kommune i alt 177 337 239 101 59 112 

Havdrup Skoledistrikt 5 28 76 101 58 50 

Munkekær Skoledistrikt 124 42     

Uglegård Skoledistrikt 48 267 163  1 62 
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I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. 

 Type 1: Åben-lav bebyggelse 

 Type 2: Tæt-lav bebyggelse 

 Type 3: Etagebebyggelse 

 Type 5: Seniorboliger 

 Type 6: Plejeboliger 

 
Tabel 2 Boligudbygningsplan 

 

 

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030  

Havdrup Skoledistrikt 5 28 76 101 58 50  

Åben lav 5 21 41 16 8 35  

Tæt lav 0 7 0 50 15 15  

Etageboliger 0 0 0 35 35 0  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030  

Munkekær Skoledistrikt 124 42 0 0 0 0  

Tæt lav 0 42 0 0 0 0  

Etageboliger 124 0 0 0 0 0  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030  

Uglegård Skoledistrikt 48 267 163  1 62  

Åben lav 1 0 1 0 1 1  

Tæt lav 40 49 0 0 0 0  

Etageboliger 7 163 162 0 0 60  

Plejeboliger 0 0 0 0 0 0  

Seniorboliger 0 55 0 0 0 0  
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Demografi 
For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er der afsat 

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

typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

 

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

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

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

negativ som positiv. 

 

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

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

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

eller mindre afspejler de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

 

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

under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografimodellerne 

Demografien vil normalt blive beregnet ud fra det faktiske behov i 2020, der er dog på flere områder taget hensyn til 

at covid-19 har ændret behovet i 2020-2021, hvorfor det faktiske behov for 2019 er anvendt. Ud fra dette beregnes 

normering og lønsum, der normalt er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige udgifter vil i udgangspunk-

tet være faste, uanset antallet af brugere. 

 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Såfremt budget 2022-2025 ud fra disse bereg-

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

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

 

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

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

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

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

udvikling i kommunen. 

 

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

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

  

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Demografipuljer i alt (Service) 9.826 22.102 33.143 42.900 

Demografipuljer i alt (Udenfor service) 0 2.450 4.054 4.817 

Dagtilbud i alt (Service) 650 1.675 1.943 1.513 

Vuggestue / Dagpleje 321 962 1.175 855 

Børnehaver 329 713 768 658 

Skoler i alt 1.462 4.725 8.545 12.971 

Havdrup Skole 71 413 1.220 2.576 

Munkekær Skole 1.086 3.291 5.026 5.970 

Uglegård Skole 305 329 457 1.915 

SFO1 + SFO2 0 692 1.842 2.510 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt (Service) 7.714 15.703 22.655 28.417 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 1.927 4.065 5.953 7.522 

Plejebolig 3.956 7.795 11.352 14.452 

Den kommunale Sygepleje 748 1.527 2.265 2.485 

Hjælpemidler 473 1.019 1.442 1.744 

Træning 412 879 1.239 1.508 

Daghjem 198 418 583 705 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt (Udenfor service) 0 2.450 4.054 4.817 

Medfinansiering af hospitaler, lægebesøg mv. 0 2.450 4.054 4.817 
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Familie og uddannelsesudvalget 
Demografi i vuggestuer og dagpleje 

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

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

 
Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2018-30  

 
 

Siden 2018 er der sket et relativ stor stigning i antallet af de 0-2 årige. Det forventes at antallet af de 0-2 årige vil være 

stabilt over de næste 4-5 år, inden der forventes et moderat fald. Børnetallet forventes at aftage fra 870 børn til 865 

børn i perioden 2021-25. Det er et fald på 5 børn, svarende til 0,7 pct. Fra 2025-30 forventes et fald på 100 børn, 

svarende til 10,0 pct. 

 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer og dagpleje.  

 

Demografi i børnehaver 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal 

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

 

I perioden 2022-25 forventes en stigning på 43 børn, svarende til 2,8 pct. 

 
Tabel 6 Årspladser i dagtilbud 

ANTAL ÅRSPLADSER 2022 2023 2024 2025 

I alt årspladser 1.596 1.604 1.574 1.531 

Vuggestue / Dagpleje 556 554 542 544 

Børnehave 1.040 1.050 1.032 987 
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Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2022 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2021/22. Derudover 

afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2022/23. 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. Overslagsåre-

nes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

 
Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2018-30 

 
 

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

inden der forventes en stigning fra 2024 og frem til 2030.  

 

I perioden 2020-25 forventes en stigning på 295 børn, svarende til 8,6 pct. I den efterfølgende periode, fra 2025-30 

forventes en stigning på 255 børn, svarende til 6,8 pct.  

 

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

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

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

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

har betydning for økonomien. 

 
Tabel 7 Elevtalsprognose  

 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

I alt elever 2.564 2.596 2.698 2.822 

Havdrup 520 505 533 591 

Munkekær 840 877 927 961 

Uglegård 1.082 1.092 1.116 1.148 

Elever i specialklasser 122 122 122 122 
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Tabel 8 Årspladser i SFO 

ÅRSPLADSER I SFO 2022 2023 2024 2025 

I alt årspladser 1.526 1.592 1.617 1.804 

SFO1 1.010 1.076 1.182 1.233 

SFO2 516 516 535 571 

 

 

Social-, sundheds og fritidsudvalget  
 

Demografi på ældreområdet 

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

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

begreber såsom ”Sund Aldring” og Innovation. 

 
Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2018-2030 

 
 

Der forventes færre borgere i alderen 65-74 år. I perioden 2021-25 forventes 155 færre borgere i aldersgruppen, sva-

rerende til et fald på ca. 6,1 pct. I perioden 2025-30 forventes en stigning på 110 borgere.  

 

Antallet af de 75-84 årige er stigende, og den tendens forventes at fortsætte i de følgende år. Fra 2021-25 forventes 

en stigning på 430 borgere, svarende til 24,3 pct. I perioden 2025-30 forventes et fald på 80 borgere.  

 

Der er stigende antal 85+ årige, og den tendens fortsætter igennem hele perioden. Mellem 2021-25 er der en forventet 

stigning på 165 borgere i aldersgruppen, svarende til 44,0 pct. I perioden 2025-30 forventes en stigning på 255 bor-

gere. 

 

Hjemmehjælp 

Antallet af visiterede timer til hjemmepleje er steget fra ca. 7.100 timer pr. måned primo 2017 til ca. 7.700 timer i juli 

2021. Stigningen skal ses i lyset af en stigning i antallet af borgere visiteret til hjemmepleje. Antallet af visiterede 

borgere til hjemmepleje er steget fra ca. 440 primo 2017 til ca. 475 i juli 2021, svarende til en stigning på i størrelses-

ordenen 8 pct. 

 

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65-74 år 75-84 år 85+ år



8 MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

BEFOLKNINGSUDVIKLING OG DEMOGRAFI 

 

Plejeboliger 

Demografipuljerne på plejeboligområdet beregnes på baggrund af antallet af brugere i aldersgrupperne; 18-65 år,  

66-75 år, 76-85 og 86+ år. 

 

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

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

2021. 

 

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

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

 

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

10 pladser er taget i brug primo 2021.  

 

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

skal følges ad på sigt. 

 

Hjemmesygepleje 

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

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

 

Ved beregning af demografien anvendes antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen i 2020 fordelt på aldersgrup-

per og sammenholdt med befolkningstallet i 2020. Herved fås en slags aldersrelateret forbrugsfrekvens af hjemmesy-

geplejeydelser som herefter fremskrives med befolkningsprognosen for 2021. 

 

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

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

 

Hjælpemidler 

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

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

f.eks. ved brud på knogler. 

 

Det antages derfor i beregningen af demografipuljen, at 37 pct. af udgifterne til hjælpemidler følger befolkningsud-

viklingen for de 0-64 årige, mens 63 pct. af udgifterne følger befolkningsudviklingen for de 65+ årige. 

 

Demografipuljen beregnes som de samlede udgifter til hjælpemidler i 2020 sammenholdt med befolkningen fordelt 

på aldersgrupper i 2020 og fremskrevet med udviklingen i disse jf. Befolkningsprognosen 2021. 

 

Genoptræning 

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

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

 

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

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

 

Demografipuljen beregnes som de samlede forventede udgifter til genoptræning i 2019 fordelt på aldersgrupper og 

sammenholdt med befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2019. Derved fås en slags forbrugsfrekvens af genoptræ-

ningsydelser for hver enkelt aldersgruppe, som herefter fremskrives jf. Befolkningsprognosen 2021. 
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Medfinansiering af sundhedsvæsnet 

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

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

af den samlede udgift.  

 

I årene 2019 – 2022 er det besluttet, at fastfryse medfinansieringen med udgangspunkt i, hvad de respektive kommuner 

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

bringe valide data til brug for afregningen med kommunerne.  

 

For årene 2022 – 2025 beregnes demografipuljen som den gennemsnitlige udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering 

pr. borger i Solrød Kommune fremskrevet med befolkningsprognosen for 2021 og med 2022 som basisår. Det betyder, 

puljen for 2022 nulstilles, mens 2023 - 2025 beregnes ud fra befolkningstallet i 2022.  

 

Daghjem 

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

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

visiteret til daghjem i 2019. Disse tal fremskrives med befolkningsprognosen for 2021, hvorved det forventede opnor-

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

nemsnitlig årsløn for plejepersonalet.   
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