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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) 

 
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. 2022 

Politikområde 7 – samlet sum 282.975 

Indenfor Servicerammen 34.476 

Overførselsudgifter 248.499 

Job- og Socialcenter 264.294 

Borgerservice 16.246 

Teknik og Miljø 1.086 

Øvrige afdelinger 1.349 

 

VEDTAGNE POLITIKKER  OG PLANER PÅ OMRÅDET 

 Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet 
hvert år i december. 

 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE 
SENERE ÅR 

 Påbegyndt Implementering af nyt ledelsesinfor-
mationsværktøj 

 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Nye styrkede muligheder for opkvalificering, som 
særlig indsats mod den høje ledighed efter CO-
VID-19 krisen 

 Implementering af ”Nytænkning af beskæftigel-
sesindsatsen, som er en delaftale mellem aftale-
parterne i folketinget, bag den såkaldte Arne-
pension. Som led i ”Aftale om ret til pension´ er 
der aftalt nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
og en samlet besparelse på området. Af delafta-
len fremgår det, at størstedelen af besparelsen 
skal ske på ungeområdet. Særligt er det lempel-
sen af reglen om tilbud hver 4. uge til uddannel-
seshjælpsmodtagere.  

 

 

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 2021 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på 
mellem 0,8 og 2,8 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 2025, hvilket også gør sig 
gældende 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, 2018=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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ALDER 
FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-15 år 4.687 4.806 4.858 4.893 4.907 5.100 5.236 5.293 

16-65 år 13.669 13.980 14.023 14.125 14.295 14.629 14.829 14.922 

16-30 år 3.180 3.335 3.368 3.329 3.333 3.336 3.331 3.287 

31-59 år 9.024 9.201 9.206 9.330 9.451 9.693 9.844 9.904 

60-65 år 1.465 1.444 1.449 1.466 1.512 1.600 1.654 1.731 

65+ år 4.162 4.279 4.374 4.423 4.534 4.681 4.787 4.845 

Borgere i alt 22.518 23.065 23.255 23.441 23.736 24.410 24.851 25.061 

Årlig ændring i %   2,43% 0,82% 0,80% 1,26% 2,84% 1,81% 0,84% 
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Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser 

Antal ledige tæt på arbejdsmarkedet (A-dagpenge og jobparate) har, mere eller mindre, været stigende i Solrød fra 
sommeren 2019, og indtil sommeren 2021. Derfor har Coronasituationen ramt hårdt i Solrød i forhold til ledighed og 
overførselsudgifter.  Men udviklingen er positiv, og der forventes en positiv udvikling med faldende ledighed i 2022. 
Ifølge Økonomisk Redegørelse fra december 2020 forventer Finansministeriet en stigning i beskæftigelsen på 16.000 
personer i 2020 og 26.000 personer i 2021. Skønnet er på grund af COVID-19 forbundet med større usikkerhed end 
normalt.  
 
I forhold til de øvrige ydelsesområder, har der også her været en stigning i de senere år forud for Coronapandemien. 
Særligt førtidspensionsområdet er vokset næsten ekspotentielt. Det har været på grund af et voksende antal ressour-
ceforløb og andre ledige med længere forløb, der er overgået til førtidspension. Samtidigt har der været få der er 
gået fra førtidspension til folkepension. Det begynder at vende i de kommende år, hvor der i 2022 forventes flere 
afgange end der forventes nye førtidspensionstilkendelser. Til gengæld er der flere der tilkendes seniorpension og i 
2022 vil der være borgere der trækker sig tilbage med den nye ret til tidlig pension, der blev vedtaget i folketinget i 
efteråret 2020. Ordningen giver ret til tidligere tilbagetrækning, efter objektive kriterier, baseret på beskæftigelsesan-
ciennitet og ikke i forhold til helbred. Ordningen skal finansieres gennem lovændringer indenfor den beskæftigelses-
rettede indsats.  
 
 

FULDTIDSPERSONER 
FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sygedagpenge 265 268 341 390 307 269 268 271 

Uddannelses-/kontant-
hjælp & overgangs-
ydelse 

222 190 161 161 140 140 140 140 

A -dagpenge 221 225 321 320 259 264 268 269 

Revalidering og  
for-revalidering 

16 11 7 6 10 10 10 10 

Fleksjob 172 194 210 222 230 235 240 245 

Ledighedsydelse  
(ledige fleksjobbere) 

43 45 40 35 40 40 40 40 

Ressourceforløb 72 85 90 70 65 75 85 85 

Jobafklaringsforløb 71 95 89 65 67 77 85 85 

Førtidspension 417 450 498 563 514 498 488 486 

Seniorpension    20 30 32 32 34 

Ydelsesmodtagere i alt 1.499 1.563 1.757 1.832 1.660 1.651 1.654 1.661 



MÅL OG ØKONOMI 2022-2025
POLITIKOMRÅDE 7: BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS

7

 

Samlet budget 2022-2025 
 

Tabel 3 Samlet budget for perioden 

Det samlede budget for 2022-2025 er i størrelsesordenen 283,0 mio. kr. i 2022 aftagende til ca. 280,3 mio. kr. i 2025, 
jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen frem-
går 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 nedjusteret med ca. 6,0 mio.kr. i 2022, der dækker over en række ændringer til budgettet 
for overførselsudgifter. 
 
Serviceudgifter indenfor rammen er nedjusteret med ca. 1,2 mio. i 2022, der primært dækker over en reduceret pris- 
og lønfremskrivning.  
 
Overførselsudgifterne er nedjusteret med ca. 4,8 mio. kr. i 2022, ca. 4,7 kr. i 2023, ca. 5,2 mio. kr. i 2024 og ca. 5,4 mio. 
kr. i 2025. Justeringerne dækker primært over tilpasning af budgettet på tværs af ydelsesgrupper ud fra de seneste 
skøn for udgiftsbehovet i budgetperioden. Særligt udgifterne til førtidspension forventes at stige i 2022 og i overslag-
sårene, hvilket skyldes en højere tilgang og lavere afgang i forhold til forventet ved budget 2021. Derudover forventes 
A-dagpenge at falde i 2022 og i overslagsårene som følge af en lavere tilgang end ventet i 2021. 
 
 

Nye budgetinitiativer  
 
Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet. 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 7 – samlet sum 282.975 281.621 280.458 280.259 

Serviceudgifter indenfor ramme 34.476 34.841 34.841 34.841 

Job- og Socialcenter 32.080 32.521 32.521 32.521 

Borgerservice 283 283 283 283 

Teknik og Miljø 1.086 1.085 1.085 1.085 

Øvrige 1.026 951 951 951 

Overførselsudgifter 248.499 246.780 245.617 245.418 

Job- og Socialcenter 232.214 230.494 229.331 229.132 

Borgerservice 15.962 15.962 15.962 15.962 

Øvrige afdelinger 323 323 323 323 
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Job- og Socialcenter 
 
Tabel 4 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 er ca. 264,3 mio.kr. i 2022. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 232,2 
mio. kr. i 2022. 
 
Det er samtidigt et område, der delvist finansieres 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. 
 
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. 
 

I 1.000 KR.  2022 2023 2024 2025 

Job- og Socialcenter – samlet sum   264.294   263.015   261.853   261.654  

Serviceudgifter indenfor ramme   32.080   32.521   32.521   32.521  

Overførselsudgifter   232.214   230.494   229.331   229.132  

Aktive indsatser 
Serviceudgifter  572   647   647   647  

Overførselsudgifter  21.989   21.841   21.892   21.892  

Forsørgelsesydelser 
Serviceudgifter 0 0 0 0 

Overførselsudgifter  200.342   198.281   197.067   196.868  

Fællesudgifter og Administration 
Serviceudgifter  26.355   26.230   26.230   26.230  

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Integrationsudgifter 
Serviceudgifter  8   8   8   8  

Overførselsudgifter  4.278   4.768   4.768   4.768  

Puljer og Projekter 
Serviceudgifter -440   51   51   51  

Overførselsudgifter  121   121   121   121  

Ungdomsuddannelser 
Serviceudgifter  5.516   5.516   5.516   5.516  

Overførselsudgifter  4.881   4.881   4.881   4.881  

Øvrige områder 
Serviceudgifter  70   69   69   69  

Overførselsudgifter  603   603   603   603  
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Aktive indsatser 
 

Tabel 5 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. 

 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche 
borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 

I 1.000 KR.  2022 2023 2024 2025 

Aktive indsatser – samlet sum  22.561 22.487 22.538 22.538 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto  572 647 647 647 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommu-
nen 

Drift 572 647 647 647 

Refusion 0 0 0 0 

Overførselsudgifter, netto  21.989 21.841 21.892 21.892 

Sociale formål 
Drift 580 580 580 580 

Refusion -565 -565 -565 -565 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Drift 5 5 5 5 

Refusion 0 0 0 0 

Driftsudgifter til den kommunale beskæfti-
gelsesindsats 

Drift 21.122 20.922 20.922 20.922 

Refusion -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 

Seniorjob til personer over 55 år 
Drift 985 1.060 1.111 1.111 

Refusion -420 -443 -443 -443 

Beskæftigelsesordninger 
Drift 2.767 2.767 2.767 2.767 

Refusion -1.371 -1.371 -1.371 -1.371 

Løntilskud 
Drift 2.741 2.741 2.741 2.741 

Refusion -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 
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Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 
Budgettet dækker Solrøds kommunes lønudgifter til personer som ansættes i løntilskud i kommunen, fratrukket det 
tilskud der kommer fra Jobcenterets betalinger fra budgettet vedrørende løntilskud. 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. 
 
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. 
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Tabel 6 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2022 

  

YDELSESGRUPPER 

FORVENTEDE 
AKTIVE FOLØB 
- JF. LAB KAP. 
10 
(ÉT FORLØB 
HVER 4,5 MÅ-
NED I GEN-
NEMSNIT) 
 
 

HERAF VIRK-
SOMHEDRET-
TEDE TILBUD* 

KAP. 14 TILBUD 
- INTERNE 

ØVRIGE KAP. 14 
TILBUD KØB 

MENTORFOR-
LØB 

A -dagpenge 691 104 294 294 10 

Uddannelses-/kontanthjælp  
& overgangsydelse 

427 64 181 181 73 

Revalidering og  
for-revalidering 

27 4 0 23 0 

Sygedagpenge 500 350* 0 150 18 

Jobafklaring 227 34 96 96 35 

Ressourceforløb 227 34 96 96 55 

Ledighedsydelse  
(ledige fleksjobbere) 

107 16 0 91 10 

Samlet 2.443 846 668 929 201 

*) Løntilskud og virksomhedspraktik, og for sygedagpengemodtageres vedkommende også delvise raskmeldte. Der forventes mellem 40-50 
delvis raskmeldte løbende 
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Forsørgelsesydelser 
 

Tabel 7 Samlet budget for forsørgelsesydelser i perioden 

Tabel 8 Refusionstrappen 

I 1.000 KR.  2022 2023 2024 2025 

Forsørgelsesydelser – samlet sum  200.342 198.281 197.067 196.868 

Overførselsudgifter, netto  200.342 198.281 197.067 196.868 

Dagpenge til forsikrede ledige* Ydelser 34.357 32.396 31.530 31.530 

Førtidspension* Ydelser  67.539   65.600   64.557   63.563  

Seniorpension* Ydelser 3.479 4.473 5.168 5.963 

Sygedagpenge 
Ydelser 53.483 53.483 53.483 53.483 

Refusion -20.398 -20.398 -20.398 -20.398 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Ydelser 17.007 17.007 17.007 17.007 

Refusion -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 

Revalidering 
Ydelser 2.239 2.239 2.239 2.239 

Refusion -537 -537 -537 -537 

Fleksjob 
Ydelser 38.195 39.189 39.189 39.189 

Refusion -15.269 -15.418 -15.418 -15.418 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Ydelser 21.390 21.390 21.390 21.390 

Refusion -3.726 -3.726 -3.726 -3.726 

Ledighedsydelse 
Ydelser 8.499 8.499 8.499 8.499 

Refusion -1.529 -1.529 -1.529 -1.529 

* 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. Førtids- og seniorpensionsordningerne er ligeledes en medfinansieringsudgifter, 
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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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.  
 
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 259 helårspersoner i 2022, og en gennemsnitlig medfinansiering på 65 % af dagpengene.  
 
Førtidspension 
Forløb der blev bevilliget før 2014 finansiers med var 65 pct. af kommunen, hvor de nyere forløb finansieres med op i 
mod 80 pct. I de senere år har er de ældre forløb ikke blevet afsluttet i samme tempo som de nye bliver bevilliget. 
Derfor er udgifterne til førtidspension vokset markant. Både i 2022, 2023 og 2024 forventes imidlertid en stor andel 
førtidspensioner at overgår til folkepension.  I 2022 budgetteres med 31 helårspersoner overgår fra førtidspension til 
folkepension. Der forventes kun en tilgang på 10 helårspersoner. Det skyldes ikke mindst, at mange af de der tilgår 
den nye seniorpension, tidligere ville have fået førtidspension. 
 
Seniorpension 
Der forventes 30 helårspersoner, med en gennemsnitlig medfinansiering på 77 %. Seniorpensionsordningen har bety-
det, at nogle borgere der tidligere ville have fået afslag på førtidspension, nu tilkendes seniorpension. Omvendt er der 
en forventning om et fald i tilgangen til førtidspension, der skyldes en øget tilgang til seniorpensionsordningen.  
 
Sygedagpenge 
Der forventes 307 helårspersoner i sygedagpengeforløb og en gennemsnitlig statsrefusion på 38 pct. af ydelsen.  
 
Kontant- og uddannelseshjælp 
Der forventes 95 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp med 26 pct. statsrefusion af ydelserne. Der Desuden 
omfatter kontanthjælpsområdet, udgifter til forsørgelse af førtidspensionister der ikke er berettiget til den fulde pen-
sion, samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med for-revalidering.   
 
Revalidering 
Der forventes 10 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalide-
ringsydelser er godt 26 %. 
 
Fleksjob 
Der forventes 230 helårspersoner i fleksjob. 40 af de 230 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. 
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Ressource- og Jobafklaringsforløb 
Der forventes 65 helårspersoner i Ressourceforløb og 67 i Jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent 
vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca. 20 pct. af ydelserne. 
 
Ledighedsydelse 
Der forventes 40 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 pct. af ydelsen. 
 

Fællesudgifter og administration 
 

Tabel 9 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. 

 
  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Fællesudgifter og administration – samlet sum  26.355   26.230   26.230   26.230  

Serviceudgifter indenfor ramme  26.355   26.230   26.230   26.230  

Jobcenter  11.919   11.919   11.919   11.919  

Myndighedsudøvelse  10.838   10.713   10.713   10.713  

Øvrig administration  3.598   3.598   3.598   3.598  
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Integrationsudgifter 
 

Tabel 10 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden 

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 2 nye flygtninge i 2022 og 2 hvert år frem til 2025. 
 
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 eller 6 måneder efter, at de påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer 
i ordinær beskæftigelse.  
 
Lejetab 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. 
 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Integrationsudgifter – samlet sum 4.285 4.775 4.775 4.775 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 8 8 8 8 

Driftsudgifter 8 8 8 8 

Lejetab vedr. boligplacering 8 8 8 8 

Overførselsudgifter, netto 4.278 4.768 4.768 4.768 

Driftsudgifter 6.712 6.902 6.902 6.902 

Danskuddannelse 1.862 1.335 1.335 1.335 

Grundtilskud -606 -407 -407 -407 

Resultattilskud -910 -910 -910 -910 

Forsørgelsesydelser 4.346 4.843 4.843 4.843 

Tolkeudgifter 312 312 312 312 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser 1.707 1.729 1.729 1.729 

Statsrefusion -2.434 -2.134 -2.134 -2.134 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser -1.488 -1.188 -1.188 -1.188 

Forsørgelsesydelser -946 -946 -946 -946 
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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 70 danskuddannelsesforløb i 2022. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til ca.  40 Fuld-
tidsledige. 

 
Puljer og projekter 
 

Tabel 11 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).  
 
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. 
 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Puljer og projekter – samlet sum -319   172   172   172  

Serviceudgifter indenfor ramme -440   51   51   51  

Frivillig økonomisk rådgivning  52   52   52   52  

Pulje til bedre indsats i ressourceforløb -462  0 0 0 

Pulje til bedre match -30  0 0 0 

Overførselsudgifter  121   121   121   121  

Pulje til Uddannelsesløft til Dagpengemodtagere  28   28   28   28  

Den Regionaleuddannelsespulje  94   94   94   94  
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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  
 

Ungdomsuddannelser 
 

Tabel 12 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. Forløbene 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 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Ungdomsuddannelser – samlet sum  10.397   10.397   10.397   10.397  

Serviceudgifter indenfor ramme  5.516   5.516   5.516   5.516  

Driftsudgifter  5.516   5.516   5.516   5.516  

Forberedende Grunduddannelse (FGU)  2.740   2.740   2.740   2.740  

Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov  2.094   2.094   2.094   2.094   

Ungdommens uddannelsesvejledning  682   682   682   682  

Overførselsudgifter  4.881   4.881   4.881   4.881  

Driftsudgifter  4.881   4.881   4.881   4.881  

Bidrag til staten forsørgelse elever FGU  1.151   1.151   1.151   1.151  

STU efter LAB-loven  3.094   3.094   3.094   3.094  

Ungementor  636   636   636   636  
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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 
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. 
 
Ungementor 
Ungementoren arbejder med fastholdelse af unge i forberedende og i ungdomsuddannelsesforløb. 
 
Tabel 13 Borgere i STU forløb 

Øvrige områder 
 

Tabel 14 Samlet budget for øvrige områder i perioden 

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 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Øvrige områder – samlet sum 672 672 672 672 

Serviceudgifter indenfor ramme 70 69 69 69 

Driftsudgifter 70 69 69 69 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 70 69 69 69 

Overførselsudgifter 603 603 603 603 

Driftsudgifter 1.175 1.175 1.175 1.175 

Enkelt udgifter, Social formål 1.175 1.175 1.175 1.175 

Statsrefusion -572 -572 -572 -572 

Enkelt udgifter, Social formål -572 -572 -572 -572 
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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. 
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Borgerservice 
 

Tabel 15 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. 2022 2023 2024 2025 

Borgerservice – samlet sum 16.246 16.246 16.246 16.246 

Serviceudgifter indenfor ramme 283 283 283 283 

Øvrige sociale formål 283 283 283 283 

Overførselsudgifter 15.962 15.962 15.962 15.962 

Personlige tillæg mv. 1.543 1.543 1.543 1.543 

Boligydelse 8.095 8.095 8.095 8.095 

Boligsikring 6.324 6.324 6.324 6.324 
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Teknik og Miljø 
 

Tabel 16 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 17 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden 

Under øvrige afdelinger har Personaleafdelingen og Ældreområdet en række udgifter som kategoriseres under be-
skæftigelse 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. 2022 2023 2024 2025 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.086 1.085 1.085 1.085 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.086 1.085 1.085 1.085 

Teknik og Miljø, ØD 505 505 505 505 

Flygtningeboliger, drift 581 580 580 580 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Øvrige afdelinger – samlet sum 1.349 1.274 1.274 1.274 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.026 951 951 951 

Personaleafdelingen 1.057 982 982 982 

Ældreområdet -31 -31 -31 -31 

Overførselsudgifter 323 323 323 323 

Ældreområdet 323 323 323 323 
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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. 
 
 



SPAR 7

HJERTER 9

HYLDEVEJ
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EGEPARKEN

JOB- OG
SOCIALCENTER
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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 bor-
gernes konkrete situation, 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  
 Socialtandplejen 

 
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. 2022 

Politikområde 8 – samlet sum 90.990 

Job- og socialcenter (JOBS) 90.990 

Indenfor servicerammen 98.773 

Udenfor servicerammen -7.783 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Rammeaftale 2018-2020 
 Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 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 



MÅL OG ØKONOMI 2022-2025
POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

3

 

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 2022-2025 
 
Tabel 1 Samlet budget, politikområde 8 

Nye budgetinitiativer  
 
Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet. 

 
  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 8 – samlet sum 90.990 90.990 90.990 90.990 

Job- og Socialcenter (JOBS) 90.990 90.990 90.990 90.990 

Indenfor servicerammen 98.773 98.773 98.773 98.773 

Udenfor servicerammen -7.783 -7.783 -7.783 -7.783 
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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. 
Området varetager:  
 

 Støtte og aktiviteter i Netværkshuset (Netværkshuset er fra sommeren 2018 flyttet til Tjørnholmvej) 
 Socialpædagogisk støtte og træning fra Hjemmevejlederkorpset til borgere med behov for støtte til almindelig 

daglig livsførelse 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.  
 
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.  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Personlig støtte og pasning af personer  
med handicap mv. – samlet sum 

9.589 9.589 9.589 9.589 

Indenfor servicerammen 9.589 9.589 9.589 9.589 

Udviklingshæmmede:     

Borgere i eget hjem  
(ekskl. opgangsfællesskaber) 

6.529 6.529 6.529 6.529 

Hjerter 9 12 12 12 12 

Spar 7 160 160 160 160 

Sindslidende og socialt udsatte:     

Borgere i eget hjem  
(ekskl. opgangsfællesskaber) 

12 12 12 12 

Lindevej  1.025   1.025   1.025   1.025  

Hyldevej  17   17   17   17  

Støttekontaktkorps (inkl. Egeparken)  538   538   538   538  

Støttecenter Netværkshuset:     

Drift  1.296   1.296   1.296   1.296  
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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 2021-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 toværelseslejlighe-
der. Støttebehovet i Hjerter 9 svarer til en normering på 2,9 årsværk. 
 
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. 
 
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. 
 

EFFEKT AF HJEMTAGELSE 
FORVENTET 2022 

§107 MIDLERTI-
DIG BOTILBUD 

EKSTERN §85-
STØTTE 

MISBRUGS 
OPHOLD 

RESULTAT 

Antal hjemtagelser 11 hjemtagelser 2 hjemtagelser 2 hjemtagelser 15 hjemtagelser 

Besparelse – Hjemtaget borgere -5.874.000 kr. -684.000 kr. -843.600 kr. -7.401.600 kr. 

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

Nettobesparelse 2022    -5.475.600 kr. 
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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 i 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 potentielle 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 kombina-
tion 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. 
 
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 

ANTAL BORGERE 2019 2020 2021 2022 

Udviklingshæmmede     

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 35 37 40 40 

Hjerter 9 9 9 9 9 

Spar 7 7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte     

Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) 53 55 58 58 

Lindevej 7 7 7 7 

Egeparken 3 3 3 3 

Hyldevej 4 4 4 4 
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Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører – eksterne tilbud 
 
Tabel 5 § 85, Støtte i eget hjem og tilbud fra andre leverandører - budget 

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 30 bor-
gere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 565 t.kr. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. 
person i 2021 at være på 544 t.kr.  
 
 
Tabel 6 § 85, antal sager 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Socialpædagogisk bistand (§ 85),  
udenfor kommunen – samlet sum 

17.015 17.015 17.015 17.015 

Indenfor servicerammen 17.015 17.015 17.015 17.015 

Nedsat funktionsevne – private boformer 7.160 7.160 7.160 7.160 

Nedsat funktionsevne – offentlige tilbud 1.100 1.100 1.100 1.100 

Sindslidende – private boformer 3.985 3.985 3.985 3.985 

Sindslidende – offentlige tilbud 1.626 1.626 1.626 1.626 

Sociale problemer – private boformer 2.044 2.044 2.044 2.044 

Sociale problemer – offentlige tilbud 1.100 1.100 1.100 1.100 

 2019 2020 2021 2022 

Primo 26 29 29 30 

Tilgang 6 1 2 2 

Afgang 3 5 1 2 

Ultimo 29 25 30 30 
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Botilbud hos private leverandører og i andre kommuner 
 
Tabel 7 Midlertidig botilbud - budget 

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 24 borgere, svarende til en gennemsnitsudgift pr. person på 547 t.kr. Til sammenligning for-
ventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2021 at være på 552 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 1.001 t.kr. Til sammenligning for-
ventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2021 at være på 995 t.kr. 
 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) – samlet sum 13.191 13.191 13.191 13.191 

Indenfor servicerammen 13.191 13.191 13.191 13.191 

Handicappede – offentlige institutioner 1.332 1.332 1.332 1.332 

Handicappede – private institutioner 4.965 4.965 4.965 4.965 

Sociale problemer – offentlige institutioner 0 0 0 0 

Sociale problemer – private institutioner 4.250 4.250 4.250 4.250 

Sindslidende – offentlige institutioner 535 535 535 535 

Sindslidende – private institutioner 3.147 3.147 3.147 3.147 

Beboernes betaling – private institutioner -1.038 -1.038 -1.038 -1.038 

 2019 2020 2021 2022 

Primo 36 29 26 24 

Tilgang 2 4 2 3 

Afgang 9 5 4 4 

Ultimo 29 28 24 23 
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Tabel 9 Længerevarende botilbud - budget 

Tabel 10 Antal borgere i længerevarende botilbud § 108 

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 103 t.kr. før refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2021 at være på 127 t.kr. 
før refusion.  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Botilbud, længerevarende ophold – samlet sum 33.060 33.060 33.060 33.060 

Indenfor servicerammen 33.060 33.060 33.060 33.060 

Nedsat funktionsevne 17.737 17.737 17.737 17.737 

Særlige sociale problemer 8.250 8.250 8.250 8.250 

Sindslidende 7.073 7.073 7.073 7.073 

 2019 2020 2021 2022 

Primo 32 33 33 33 

Tilgang 2 1 2 2 

Afgang 1 1 2 2 

Ultimo 33 33 33 33 

I 1.000 KR 2022 2023 2024 2025 

Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer – samlet sum 

1.016 1.016 1.016 1.016 

Indenfor servicerammen 1.016 1.016 1.016 1.016 

Boformer efter § 110 (herberg og forsorgshjem) 516 516 516 516 

Kvindekrisecentre, § 109 1.501 1.501 1.501 1.501 

Statsrefusion (50%) -1001 -1001 -1001 -1001 
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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 296 t.kr. før 
refusion. Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person i 2021 at være på 261 t.kr. før refusion. 
 
 

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 gen-
nemsnitsudgiften pr. person i 2021 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 44 borgere. 
Den samlede gennemsnitsudgift pr. person er på 321 t.kr Til sammenligning forventes gennemsnitsudgiften pr. person 
i 2021 at være på 315 t.kr. 
 

  

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§ 103), 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Indenfor servicerammen 2.572 2.572 2.572 2.572 

Borgere m. nedsat. funktionsevne 2.572 2.572 2.572 2.572 

§ 103 – ANTAL SAGER 2019 2020 2021 2022 

Primo 21 24 24 24 

Tilgang 3 1 1 1 

Afgang 0 1 1 1 

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

Tabel 15 Aktivitets- og samværstilbud – antal sager 

Misbrugsområdet 
Serviceudgifter inden for rammen er nedjusteret med ca. 300 t.kr. 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. 2022 2023 2024 2025 

Indenfor servicerammen 14.131 14.131 14.131 14.131 

Aktivitet/samværstilbud, nedsat funktionsevne 
og særlige sociale problemer 

14.131 14.131 14.131 14.131 

§ 104 – ANTAL SAGER 2019 2020 2021 2022 

Primo 43 41 44 44 

Tilgang 3 1 2 2 

Afgang 5 1 2 3 

Ultimo 41 41 44 43 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Misbrugsbehandling – samlet sum  4.141   4.141   4.141   4.141  

Indenfor servicerammen  4.141   4.141   4.141   4.141  

Alkoholmisbrug  1.856   1.856   1.856   1.856  

Dagbehandling  855   855   855   855  

Døgnbehandling  311   311   311   311  

Ambulant behandling  691   691   691   691  

Stofmisbrug  2.285   2.285   2.285   2.285  

Dagbehandling  1.617   1.617   1.617   1.617  

Døgnbehandling  668   668   668   668  
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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. 
 
I tabel 17 og 18 nedenfor ses udviklingen i antal borgere, samt forventningen til antal borgere i 2021 og 2022. 
 
Tabel 17 Borgere i stofmisbrugsbehandling 

Tabel 18 Borgere i alkoholmisbrugsbehandling 

  

ANTAL BORGERE 2019 2020 2021 2022 

Dagbehandling 55 52 50 50 

Døgnbehandling 5 2 2 2 

I alt 60 54 52 52 

ANTAL BORGERE 2019 2020 2021 2022 

Dagbehandling 70 62 60 60 

Døgnbehandling 0 0 0 0 

I alt 70 62 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. 10 %. 
 
Køb af pladser 
Budgettet dækker udgifter til konkrete til kompenserende specialundervisningstilbud for voksne. Budgettet til køb af 
pladser er på 90 t.kr. i 2022, og forventes at dække udgifter 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 institu-
tioner og er på 1.136 t.kr. i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Specialpædagogisk bistand – samlet sum 3.875 3.875 3.875 3.875 

Indenfor servicerammen 3.875 3.875 3.875 3.875 

Abonnementsbetaling,  
Center for Specialundervisning Roskilde 

2.448 2.448 2.448 2.448 

Køb af pladser udenfor kommunen 90 90 90 90 

Objektiv finansiering 1.136 1.136 1.136 1.136 

Øvrige sociale områder 201 201 201 201 
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Special- og socialtandpleje 
 
Tabel 20 Specialtandpleje - budget 

Budgettet vedrørende specialtandpleje omfatter udgifter til regional specialtandpleje til 3 personer med nedsat psykisk 
eller fysik funktionsnedsættelse over 18 år svarende til en budgetteret gennemsnitsudgift pr. person på 15 t.kr. 
 
Budgettet vedrørende socialtandplejen omfatter en vederlagsfri tandpleje til hjemløse og misbrugere. Budgettet er sat 
på baggrund af en estimat på 8 personer pr. år hvor gennemsnitsudgiften forventes at være på 19 t.kr. pr. person. 
Socialtandplejen er en mobil enhed der kommer ud fast en gang om måneden. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. juli 
2020. 
 
 

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 21 viser budgetterede refusioner for de forskellige områder. 
De gældende beløbsgrænser for hvornår der kan indhentes refusion på enkeltsager i 2021 er følgende: 
 
Tabel 22 Beløbsgrænser for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 

Beløbsgrænserne for 2021 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2022 bliver reguleret den 1. januar 2022. 

I 1.000 KR 2022 2023 2024 2025 

Indenfor servicerammen 195 195 195 195 

Special tandpleje 45 45 45 45 

Social tandpleje 150 150 150 150 

SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER 
DEN CENTRALE REFUSIONSOPRDNING, I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Udenfor servicerammen -7.783  -7.783  -7.783  -7.783  

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 -2.415  -2.415  -2.415  -2.415  

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 -4.562  -4.562  -4.562  -4.562  

Forebyggende indsats -805  -805  -805  -805  

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

850.000 – 1.659.999 kr. årligt 1.660.000 kr. – 2.089.999 kr. årligt Fra 2.090.000 + kr. årligt 

70.833 -138.333 kr. månedligt 138.333 – 174.166 kr. månedligt Fra 174.167 kr. månedligt 
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De faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2019–2022 er vist i tabel 23. 
 
Solrød Kommune forventer, at refusionen øges med knap 4 mio. kr. i forhold til 2020. Det skyldes en stigning i antallet 
af refusionsberettiget enkeltsager, da beløbsgrænserne sænkes. Samtidig hæves den maksimale refusionsprocent til 
75%. 
 
Det faktiske og forventede antal særligt dyre enkeltsager for årene 2019-2022 ser således ud: 
 
Tabel 23 Særligt dyre enkeltsager - antal 

 
 
 
  

ANTAL ENKELTSAGER 2019 2020 2021 2022 

Central refusionsordning - total 26 27 40 40 

Botilbud til længerevarende ophold, § 108 13 14 24 24 

Botilbud til midlertidigt ophold, § 107 7 7 8 8 

Forebyggende indsats 6 6 8 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. 2022 

Politikområde 9 – samlet sum 308.208 

Indenfor servicerammen 231.226 

Udenfor servicerammen 76.982 

Ældreområdet 173.218 

Chr. Have og Rehabilitering 12.992 

Sundhed og Frivillighed 120.401 

Økonomiafdeling -851 

Øvrige afdelinger 2.447 

 

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 4,0 pct. fra 2018-2021, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske 
udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 23.450 borgere i 2021 til ca. 25.050 
borgere i 2025, svarende til en stigning på godt 6,9 pct.  
 
Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.700 borgere i 2021 til ca. 5.100 borgere i 2025, svarende til 
en stigning på ca. 9 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. 2.100 borgere i 2021 til ca. 2.700 borgere i 2025, svarende til en stigning på 
ca. 28 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, 
2018=100) 

Figur 2 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år (in-
deks, 2021=100)
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ALDER 
FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-16 år 4.968 5.145 5.185 5.210 5.285 5.415 5.577 5.647 

17-64 år 13.142 13.391 13.474 13.560 13.706 14.064 14.245 14.307 

65-74 år 2.745 2.715 2.627 2.546 2.436 2.434 2.384 2.391 

75-84 år 1.342 1.473 1.614 1.749 1.897 2.053 2.136 2.175 

85 år+ 321 341 355 376 412 444 509 542 

I alt 22.518 23.065 23.255 23.441 23.736 24.410 24.851 25.061 

Index 2018=100 100,0 102,4 103,3 104,1 105,4 108,4 110,4 111,3 

Ændring i %     1,26 4,13 6,01 6,91 
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Samlet budget 2022-2025 
 

Tabel 2 Budget for politikområde 9  

Det samlede budget for 2022-2025 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 308,2 mio. kr. i 2022 stigende til ca. 338,3 
mio. kr. i 2025, jf. tabel 2.  
 

 
Nye Budgetinitiativer 
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet. 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 9 – i alt 308.208 320.501 331.097 338.267 

Indenfor servicerammen 231.226 241.065 250.057 256.464 

Udenfor servicerammen 76.982 79.436 81.040 81.802 

Ældreområdet 173.218 172.759 172.761 172.761 

Indenfor servicerammen 174.005 173.546 173.548 173.548 

Udenfor servicerammen -787 -787 -787 -787 

Chr. Have og Rehabilitering 12.992 12.992 12.992 12.992 

Indenfor servicerammen 12.992 12.992 12.992 12.992 

Sundhed og frivillighed 120.401 122.710 124.748 125.024 

Indenfor servicerammen 34.078 36.387 38.425 38.701 

Udenfor servicerammen 86.323 86.323 86.323 86.323 

Økonomiafdeling -851 9.593 18.148 25.042 

Indenfor servicerammen 7.714 15.703 22.655 28.787 

Udenfor servicerammen -8.565 -6.110 -4.507 -3.744 

Øvrige afdelinger 2.447 2.447 2.447 2.447 

Indenfor servicerammen 2.437 2.437 2.437 2.437 

Udenfor servicerammen 10 10 10 10 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Ældreområdet 
 

Tabel 3 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 Kommu-
nale Sygepleje, som alle har til fælles at sikre såvel service - som sundhedslovs ydelser til borgere i Solrød Kommune. 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Ældreområdet – i alt   173.218   172.759   172.761   172.761  

Indenfor servicerammen  174.005   173.546   173.548   173.548  

Udenfor servicerammen -787  -787  -787  -787  

Indenfor Servicerammen      

Ældreområdet Stab 1.182 1.182 1.182 1.182 

Visitation og Koordination  6.400 6.400 6.400 6.400 

Den Kommunale Hjemmepleje*   0 0 0 0 

Den Kommunale Sygepleje  19.064 19.064 19.064 19.064 

Fleksibel aflastning af pårørende 131 140 140 140 

Andre Sundhedsudgifter 4.826 4.826 4.826 4.826 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere  54.587 54.620 54.620 54.620 

Pleje og omsorg, Chr. Have  76.094 76.094 76.094 76.094 

Hjælpemidler mv.  14.184 13.684 13.684 13.684 

Betaling til/fra andre kommuner  -6.977 -6.977 -6.977 -6.977 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.601 1.601 1.601 1.601 

Visitation og koordination, Puljemidler 2.912 2.911 2.913 2.913 

Udenfor Servicerammen     

Statsrefusion på Ældreområdet -821 -821 -821 -821 

Ældreboliger 35 35 35 35 

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 4 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. 2022 2023 2024 2025 

Den Kommunale Hjemmepleje – i alt  0 0 0 0 

Hjemmeplejen fællesområde  -35.834 -35.834 -35.834 -35.834 

Ledelse og administration  1.652 1.652 1.652 1.652 

Hjemmepleje dag  25.022 25.022 25.022 25.022 

Hjemmepleje aften  9.161 9.161 9.161 9.161 

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran.  
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Den Kommunale Sygepleje 
 
Tabel 5 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 sygepleje-
klinikker, 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 eksempelvis leje og leasing udgifter til 
biler, sygeplejedepotet og afregning af delegerede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen.  
 
  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Den Kommunale Sygepleje – i alt  19.064 19.064 19.064 19.064 

Hjemmesygeplejen fællesområde  7.412 7.412 7.412 7.412 

Ledelse og administration  641 641 641 641 

Hjemmesygepleje dag/aften  10.141 10.141 10.141 10.141 

Hjemmepleje nat  870 870 870 870 
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Andre sundhedsudgifter 
 
Tabel 6 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 en praktiserende læge for hver af de i 
kommunen beliggende lægehuse, samt fra kommunens børn og unge område, Job- og socialområde, samt Sundheds- 
og ældreområdet. 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 
334 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 i 2022 
(implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19).  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Andre Sundhedsudgifter – i alt  4.826 4.826 4.826 4.826 

Vederlagsfri fysioterapi  2.784 2.784 2.784 2.784 

Vederlagsfri ridefysioterapi  480 480 480 480 

Ekstern træning  79 79 79 79 

Specialiseret ambulant genoptræning  521 521 521 521 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter  92 92 92 92 

Hospiceophold  390 390 390 390 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU  147 147 147 147 

Aftale 2015  334 334 334 334 
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Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere 
 

Tabel 7 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 
 

Tabel 8 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Frit valgs området i 2022 

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. 
 
Byrådet har d. 21. juni 2021 tiltrådt sagen ”Udbud af Tøjvask i eget hjem”. Der skal på den baggrund gennemføres et 
udbud af tøjvask til borgere i eget hjem. Egenbetaling fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025. 
Der er i budgetforslaget taget udgangspunkt i en egenbetaling på 70 kr. pr. vasketøjssæk på 8 kg og 100 kr. pr. 
vasketøjssæk på 12 kg. Det forventes, at et udbud af tøjvask vil have halvårsvirkning i 2022 og fuld virkning i de øvrige 
år. 
 
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). 
 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt  54.587 54.620 54.620 54.620 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp  44.008 44.041 44.041 44.041 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp  8.975 8.975 8.975 8.975 

Kontaktperson og ledsageordninger  826 826 826 826 

Pasning af døende  667 667 667 667 

Omsorgstandpleje  71 71 71 71 

Lægeerklæring vedr. klienter  42 42 42 42 

  
KOMMUNAL 
LEVERANDØR 

PRIVAT 
LEVERANDØR 

I ALT 

 
Fordeling i 

pct. 
90,3% 9,7% 100% 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26  84,2% 73.050 7.200 80.250 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38  15,8% 13.000 2.050 15.050 

I alt  100% 86.050 9.250 95.300 

Anm. Det forventede antal visiterede timer i 2022 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den fakti-
ske fordeling fra den 1.1.2020 – 31.12.2020.  
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Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2020, at antallet 
af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 95.300 timer i 2022.  
 
Fordelingen af de 95.300 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. 
 
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 ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp 
fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2022.  
 
Ud over de anførte timer er der afsat i størrelsesordenen 1,9 mio. kr. i demografipulje for 2022. 
 
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 2022, i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2020-oktober 2021. Det er 
forudsat, at denne udvikling er på 1,2 pct.  
 
Tabel 9 Forventet antal visiterede timer, pris og budget på Frit valgs området i 2022 

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 

 
KOMMUNAL 
LEVERANDØR 

PRIVAT LEVE-
RANDØR 

TIMER I 
ALT 

TIMEPRIS 
(KR. PR. 
TIME) 

SAMLET 
BUDGET 

(1.000 KR.) 

Praktisk hjælp 7.750 850 8.600 384 3.300 

Personlig pleje dag  34.400 3.700 38.100 393 14.950 

Personlig pleje øvrig tid  43.900 4.750 48.650 505 24.500 

I alt   86.050 9.250 95.300   42.750 

Budget til borgere over 67 år       

- Heraf kommunal udfører      32.800 

- Heraf privat udfører           3.250  

I alt borgere over 67 år     36.000 

Budget til borgere under 67 år       

- Heraf kommunal udfører      5.850 

- Heraf privat udfører              950  

I alt borgere under 67 år     6.750 

Anm.: Det forventede antal visiterede timer i 2022 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af 
den faktiske fordeling fra d. 01.01.2020-31.12.2020. Grundet afrundinger kan summen afvige fra "I alt". 
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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. 
 
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 10 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 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 plejeboliger. 
 
Plejecenterkapaciteten hos den private leverandør er udvidet med 10 nye boliger pr. 1. januar 2021, hvorved det sam-
lede antal disponible plejeboliger er steget fra 132 til 142 boliger.  
 
Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2022 i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2020-oktober 
2021. Det er forudsat, at denne udvikling er på 1,2 pct.  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Samlet kapacitet på Chr. Have 142 142 142 142 142 

Samlet antal pladser Chr. Have (Indflyttet pr. år)  142* 142 142 142 142 

Plejecenter Chr. Have – kommunal del  80 80 80 80 80 

Plejecenter Chr. Have – privat del 62 62 62 62 62 

Anm.: * Samlet antal beboere på Christians Have i juni 2021. 
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Tabel 11 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have 

Privat udfører 
 

Tabel 12 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat udfører, gennemsnit af 2020  

Der er afsat 32,7 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 gennemsnittet af den kendte fordeling fra januar til december 2020.  
 
Til budget 2022 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 527.089 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for ple-
jepakkerne reguleres pr. 1. januar 2022, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2020-oktober 2021. Det er 
forudsat, at denne udvikling er på 1,2 pct.  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Plejecenter Chr. Have – i alt  76.094 76.094 76.094 76.094 

Betaling til Privat udfører  32.680 32.680 32.680 32.680 

Betaling til Kommunal udfører  42.167 42.167 42.167 42.167 

Fast læge tilknyttet plejecentret  76 76 76 76 

Servicearealer  1.961 1.961 1.961 1.961 

Husholdningskasse  -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 

Vask og leje af linned 0 0 0 0 

Døgnkost 1.015 1.015 1.015 1.015 

Rehabiliteringsafsnit (husleje) 1.513 1.513 1.513 1.513 

Betaling for service -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2022-PL (inkl. momsrefusion) 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2022-PL (ekskl. momsrefusion*) 

Grundpakke A  24 1.240 1.183 

Grundpakke B 21 1.402 1.337 

Grundpakke C 12 1.555 1.483 

Grundpakke D 11 463 442 

Grundpakke E 4 182 174 

Anm.: *Der refunderes en andel af udgiften via momsudligningsordningen. Det er udgift efter momsrefusion, der indgår som forbrug på driften. 
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Kommunal udfører 
 

Tabel 13 Nuværende fordeling, pris og udgift til pakker hos kommunal udfører, gennemsnit af 2020 

Der er afsat 42,2 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 2022 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 527.089 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for ple-
jepakkerne reguleres pr. 1. januar 2022, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2020-oktober 2021. Det er 
forudsat, at denne udvikling er på 1,2 pct. Prisen på plejepakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter. 
 
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 76 t.kr. 
 
Servicearealer  
Området omfatter udgifter til bygningsdrift 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 388 t.kr. og med en tilsvarende 
indtægt fra beboer- og borgerindbetalinger på 388 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 1.015 t.kr. og indtægt på 1.145 t. kr. 
 
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 3.911 kr. i 2022 (2022 loft + satsregulering på 2,0 pct.). 
 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2022-PL (inkl. momsrefusion) 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2022-PL (ekskl. momsrefusion*) 

Grundpakke A  41 1.240 1.183 

Grundpakke B 26 1.402 1.337 

Grundpakke C 16 1.555 1.483 

Grundpakke D 16 463 442 

Grundpakke E 10 182 174 

Anm.: *Der refunderes en andel af udgiften via momsudligningsordningen. Det er udgift efter momsrefusion, der indgår som forbrug på driften. 
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Det kommunale tilskud til husholdningskasserne nedtrappes i perioden 2019-2022. Prisen for 2022 forhøjes til ca. 
3.911 kr. i 2022 (lovens maksimum). Kommunen yder dermed stadig tilskud til ordningen. 
 
Rehabiliteringsafsnit (husleje)   
Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 
1.513 t.kr. 
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 
 

Tabel 14 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. 

I 1.000 KR. 2022 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. – i alt  14.184 

Støtte til køb af bil mv. §114  1.869 

Hjælpemidler o/u 67 år 12.315 
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Tabel 15 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. fordelt på under og over 67 år 

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  4.108 7.707 14.184 

Arm- og benproteser 128 251 380 

Fodtøj 184 291 475 

Fodindlæg 93 74 166 

Brystproteser 51 88 140 

Bandageri 120 143 263 

Kompressionsstrømper 175 145 320 

Korsetter  31 31 

Skinner 279 77 356 

Inkontinenshjælpemidler 412 1.240 1.652 

Stomihjælpemidler 424 1.628 2.052 

Diabetes 560 280 840 

Ernæringspræparater 83 115 198 

Kommunikationshjælpemidler 34 93 127 

Parykker 69 27 96 

Værnemidler inkl. handsker 29 161 190 

Forbrugsgoder 43 15 58 

Hjælp til boligindretning 291 108 400 

Støtte til indiv. befordring 20 5 25 

Køb af mobilitetshjælpemidler 458 626 1.084 

Køb af øvrige hjælpemidler 314 1.054 1.369 

Nødkald 5 917 922 

Rep. af øvrige hjælpemidler 112 112 223 

Trakeostomipleje 208 208 416 

Balanceveste 16 16 31 

Støtte til køb af bil m.v.   1.869 

Pulje til hjælpemiddeldepot   500 
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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. 
 
Kommunen får i dag administreret sine hjælpemidler via privat firma. Firmaet lukker aktiviteten ned i slutningen af 
2021, og senest med virkning fra 1. april 2022, skal kommunen søge en anden mulighed. Der afsættes på den baggrund 
en særskilt pulje på 500 t.kr. til eventuelle merudgifter som følge af skiftet, fx. udbud, undersøgelser, stiftelsesomkost-
ninger eller øgede driftsudgifter.   
 
Betaling til/fra andre kommuner 
 

Tabel 16 Budget for betaling til og fra andre kommuner 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Betaling til/fra andre kommuner, i alt  -6.977 -6.977 -6.977 -6.977 

Plejebolig o/67 -6.985 -6.985 -6.985 -6.985 

Hjemmehjælp o/67 -283 -283 -283 -283 

Genoptræning  206 206 206 206 

Madservice o/67  86 86 86 86 
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Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig, udførelse af hjem-
mehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede 
nettoindtægt på 6.977 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 8.053 t.kr. og en forventet 
betaling til andre kommuner på 1.076 t.kr. 
 
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 
På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften af 
hjælpemiddeldepotet, som varetages af Falck. Der er afsat 1.601 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, med 
henblik på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: 
 
 Pulje til rekruttering og fastholdelse på 1.040.000 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 Velfærdsteknologi på 54.700 kr. årligt. 
 Pulje til Bedre bemanding på 1.880.000 kr. 

 
 

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 2022 udgør 821 t.kr. 
 
Ældreboliger  
Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 35 t.kr.  
 
 
  

Anm.: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Chr. Have og Rehabilitering 
 
Tabel 17 Budget for Chr. Have og Rehabilitering 

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 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 
plejeboliger.  
 
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, 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. 
 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Chr. Have og Rehabilitering, i alt  12.992 12.992 12.992 12.992 

Indenfor Servicerammen 12.992 12.992 12.992 12.992 

Plejecenter Christians Have 0 0 0 0 

Sygeplejedepot 99 99 99 99 

Grøn pædagog 222 222 222 222 

Rehabiliteringsafsnittet 12.671 12.671 12.671 12.671 
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Sundhed og Frivillighed 
 

Tabel 18 Budget for Sundhed og Frivillighed 

Området består af de opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt den fore-
byggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området SOSU-elever og Aktivitets-
bestemt 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 samt en administrativ medarbejder, 
som deles med Aktivitets og Frivilligcenteret. Derudover aflønnes en deltidsmedarbejder, som er ansvarlig for tværgå-
ende projekt om sund arbejdsplads.   
 
Sundhedsfremme og Forebyggelse 
Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inde for det forebyggende og sundhedsfremmende 
område. Herunder sundhedsrådgivere, der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 65 
år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. Diætist, som rådgiver personale på ældreområdet om 
brugere og beboere med særlige ernæringsmæssige behov. Projektleder og konsulent, som varetager tværgående 
projekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse samt koordinering af indsatser i regi af sundhedspolitikken.  

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Sundhed og Frivillighed, i alt  120.401 122.710 124.748 125.024 

Indenfor Servicerammen 34.078 36.387 38.425 38.701 

Udenfor Servicerammen 86.323 86.323 86.323 86.323 

Indenfor Servicerammen         

Genoptræningscenteret 11.925 11.925 11.925 11.925 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 3.384 3.084 3.084 3.084 

Aktivitets- og Frivilligcenteret 7.990 7.990 7.990 7.990 

SOSU-elever 10.779 13.388 15.426 15.702 

Udenfor Servicerammen         

Aktivitetsbestemt medfinansiering 86.323 86.323 86.323 86.323 
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Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundheds-
politikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune.  
 
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 åbent 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.  
 Trivselskoordinator, nyoprettet funktion til fremme af trivsel og forebyggelse af ensomhed hos ældre.  

 
Budgettet dækker også løn til daglig leder samt en administrativ medarbejder, som deles med Genoptræningscen-
tret.  
 

Tabel 19 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret 

SOSU-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 2022 afsat et budget på 10,8 mio. kr. stigende til 15,7 mio. kr. i 2025. 
 
Området har løbende været omfattet af betydelige ændringer og er det fortsat, herunder særligt som følge af ”5-årig 
lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026”, der 
blev indgået i juni 2021. Aftalen indebærer bl.a., at minimumsdimensioneringen for, hvor mange SSA-elever, der skal 
ansættes af kommunerne pr. optag ophæves. Og i 2022 skal alle SSA-elever med bopæl i Solrød Kommune ansættes, 
det forventes at denne ordning vil blive videreført i minimum de 2 efterfølgende år.  
 
I august 2021 er der 65 SOSU-elever ansat i Solrød Kommune, der forventes at stige til 73 elever i november 2021 
ekskl. den nye lærepladsaftale, hvor kommunen er forpligtet til at ansætte ekstra elever. Alt afhængig af hvor mange 
ekstra SSA-elever kommunen pålægges at ansætte, forventes Solrød Kommune i løbet af årene 2022-2023 at runde i 
størrelsesordenen 100 SOSU-elever. Det skal bemærkes, at skønnet over antal elever i 2022-2025 samt den tilhørende 
økonomi er behæftet med usikkerhed. 
 

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt  7.990 7.990 7.990 7.990 

Daghjem 4.348 4.348 4.348 4.348 

Aktivitetscenter  1.526 1.526 1.526 1.526 

Demenskoordinatorer 901 901 901 901 

Frivillighed  838 838 838 838 

Bekæmpelse af ensomhed hos ældre 377 377 377 377 
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Udenfor Servicerammen  
Aktivitetsbestemt medfinansiering  
På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2022 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.  
 
Staten besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 for at sikre kommunerne budget-
sikkerhed i 2019. Ordningen er forlænget til og med 2022. Medfinansieringen dækker over områderne; somatik, stati-
onær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren. 
 
Tabel 20 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. 2022 2023 2024 2025 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt  86.323 86.323 86.323 86.323 

Somatik 86.323 86.323 86.323 86.323 
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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 merindtægter på i alt 0,8 mio. kr. i 2022. 
 
Tabel 21 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. 7,7 mio. kr. indenfor servicerammen i 2022.  
Demografipuljerne har en stigende profil henover overslagsårene, som følge af den forventede demografiske udvik-
ling. 
 
Tabel 22 Budget for demografipuljerne 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Økonomiafdelingen -851 9.593 18.148 25.042 

Indenfor Servicerammen  7.714 15.703 22.655 28.787 

Demografipuljer 7.714 15.703 22.655 28.417 

Ældreboliger 0 0 0 370 

Udenfor Servicerammen -8.565 -6.110 -4.507 -3.744 

Demografipuljer 0 2.450 4.054 4.817 

Ældreboliger -8.565 -8.561 -8.561 -8.561 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Demografipuljer, i alt  7.714 18.154 26.709 33.233 

Indenfor Servicerammen 7.714 15.703 22.655 28.417 

Træning 412 879 1.239 1.508 

Daghjem  198 418 583 705 

Hjælpemidler  473 1.019 1.442 1.744 

Plejebolig  3.956 7.795 11.352 14.452 

Frit valg, personlig og praktisk hjælp  1.927 4.065 5.953 7.522 

Den Kommunale Sygepleje 748 1.527 2.086 2.485 

Udenfor Servicerammen 0 2.450 4.054 4.817 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af  
sundhedsvæsenet*  

0 2.450 4.054 4.817 
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Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og udenfor servicerammen. Budgettet indenfor servicerammen 
dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Christians Have Pleje-
center. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 23 Budget for ældreboliger indenfor Servicerammen 

Under området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter 
og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Bud-
gettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 24 Budget for ældreboliger udenfor Servicerammen 

 
  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Ældreboliger, indenfor Servicerammen, i alt  0 0 0 370 

Alm. vedligeholdelse 272 272 272 642 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter  
(el, renovation, vand) og forsikring  

408 408 408 408 

Renholdelse af servicearealer 1.173 1.173 1.173 1.173 

Husleje indtægter  -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Ældreboliger, udenfor Servicerammen, i alt  -8.565 -8.561 -8.561 -8.561 

Administrativt bidrag og revision  615 615 615 615 

Alm. vedligeholdelse  2.833 2.833 2.833 2.833 

Diverse udgifter  52 52 52 52 

Ejendomsskat  23 23 23 23 

Forbrugsafgifter 1.228 1.228 1.228 1.228 

Forsikring 43 43 43 43 

Huslejeindbetalinger -14.300 -14.296 -14.296 -14.296 

Renholdelse 941 941 941 941 

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 2,4 mio. kr. i 2022. Langt størstedelen af budgettet ligger dog indenfor 
Servicerammen.  
 
Tabel 25 Budget for Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø 

Personaleafdelingen administrerer et budget på 1,9 mio. kr. indenfor servicerammen i 2022. Budgettet går til aflønning 
af afdelings- og institutionsledere på området.  
 
Borgerservice har et budget på 542 t.kr. indenfor servicerammen i 2022. 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 2022. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til 
private ældreboliger. 
 
  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Øvrige afdelinger, i alt 
(Personaleafdeling, Borgerservice, Teknik & Miljø) 

2.447 2.447 2.447 2.447 

Indenfor servicerammen 2.437 2.437 2.437 2.437 

Personaleafdelingen 1.895 1.895 1.895 1.895 

Borgerservice 542 542 542 542 

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. 2022 

Politikområde 10 - samlet sum 25.883 

Indenfor Servicerammen 25.883 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.313 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.873 

Folkeoplysning 3.520 

Idrætssektionen 11.347 

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 med ny hal 

 Strandens Hus 

 Kunstgræsbane i Havdrup 

 Elevator i Havdrups Idrætscenter 
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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 som udarbejdes. 

  

Det sker ved dialog med brugerne af faciliteterne i for-

bindelse med udførsel af de økonomisk prioriterede ved-

ligeholdelsesindsatser. 



4 MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

POLITIKOMRÅDE 10: KULTUR OG FRITID 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2022-2025 for politikområde 10 og for de enkelte afdelinger inden for området.  

Det samlede budget på området udgør 25.883 mio. kr. i 2022. Hovedparten af budgettet ligger på Idrætssektionen 

samt på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Disse poster tegner sig for tilsammen 19,660 mio. kr. svarende til 76 % af det 

samlede budget i 2022.  

 

Budgettet indeholder alene udgifter og indtægter inden for servicerammen. 

 

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. 

 

 

Nye budgetinitiativer  
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet 

 

 

  

Samlet budget 2022-2025 
 
Tabel 1 Samlet budget 

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 10 - samlet sum 25.883 26.106 26.142 26.142 

Indenfor servicerammen – heraf: 25.883 26.106 26.142 26.142 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.313 8.313 8.313 8.313 

Kultur og Fritidssekretariatet 1.873 1.873 1.873 1.873 

Folkeoplysning 3.520 3.520 3.520 3.520 

Idrætssektionen 11.347 11.570 11.606 11.606 

Øvrige afdelinger 830 830 830 830 
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Solrød Bibliotek og Kulturhus 
Solrød Bibliotek og Kulturhus betjener kommunens borgere og institutioner og varetager opgaver efter Biblioteksloven 

og kommunalfuldmagten. Huset er åbent for brugere hver dag kl. 7-22.  I Havdrup kan borgerne også afhente og låne 

reserverede materialer i Bibliotekspunktet. 

 

Brugerne kan benytte bibliotekets selvbetjeningsløsninger og bruge kulturhusets faciliteter og services. I den beman-

dede åbningstid bistår medarbejdere borgerne med litteraturformidling, bistand i brug af de mange forskellige services 

samt råd og vejledning ift. kulturaktiviteter.  

 

Biblioteket arbejder såvel fysisk samt digitalt med håndtering og udlån af materialer, formidling af litteratur, søgning 

og håndtering af information, skabelse af viden, dannelse og aktiv deltagelse i samfundet og med kulturaktiviteter for 

borgere i alle aldre.  

 

Solrød Bibliotek og Kulturhus har stort fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Det sker dels ved at udbrede 

konceptet ”DIT Bibliotek og Kulturhus (Do-It-Together), som understøtter borgerne i at skabe egne aktiviteter for andre 

borgere. Kulturhuset bistår med råd og hjælp til det praktiske samt til markedsføring af aktiviteten. Dels ved en høj 

grad af involvering af frivillige i kulturelle aktiviteter og biblioteksservices.  

 

Målet med ovenstående indsatser er at borgere i alle aldre tilegner sig viden, lærer og får lyst til at læse og deltage i 

samt skabe kulturelle aktiviteter livet igennem med henblik på at bidrage til et aktivt lokalt medborgerskab og borger-

nes 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. 

 

 

Tabel 2 samlet budget Solrød Bibliotek og Kulturhus 

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.313 8.313 8.313 8.313 

Indenfor servicerammen – heraf: 8.313 8.313 8.313 8.313 

Licenser 559 559 559 559 

Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 35 35 35 35 

Biblioteket fællesudgifter, ØD 7.720 7.720 7.720 7.720 

Heraf:     

                Personale m.v. 6.660 6.660 6.660 6.660 

                 Kulturelle arrangementer 95 95 95 95 

                 Indtægter, ØD -166 -166 -166 -166 

                 Bøger og udlånsmaterialer  821 821 821 821 

                 Øvrige 310 310 310 310 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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Tabel 3 Aktivitetstal for bibliotek og kulturhus 

*Data for 2017 i det landsdækkende bibliotekssystem er ifølge Danmarks Statistik behæftet med fejl og dermed usikkerhed omkring antal. 

**Fysiske nedlukninger og restriktioner ved genåbninger som følge af Covid-19 har påvirket borgernes muligheder for besøg, lån af fysiske materialer 

og deltagelse i arrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Dels ved krav om coronapas og dels ved begrænsninger af antallet af deltagere til 

arrangementer og i de enkelte lokaler. Covid-19 har også medført en generel tilbageholdenhed blandt borgere til at færdes blandt andre og dermed 

til at komme på biblioteket og i kulturhuset. Hertil kommer en generel ændret adfærd i befolkningen, hvor borgere i fravær af fysiske materialer og 

arrangementer har købt egen adgang til private bogstreamingstjenester og digitale oplevelser. Tilsammen har det haft en markant påvirkning af 

borgernes brug og mulighed for brug af bibliotek og kulturhus, som afspejler sig i tallene for 2020. Herudover har IT/strømnedbrud med lukket ad-

gang til følge også medført fald i besøgende. 

*** Den enkelte borgers kvote for digitale lån blev hævet i nedlukningsperioderne under covid-19 

 

 

  

 2017 2018 2019 2020 Ændring 2017-2020 

Besøgstal 129.784 128.145 131.359 94.603** -37% 

Udlån fysiske bøger 114.334* 116.752 113.181 80.178** -43% 

Udlån digitale materialer 9.549 11.829 15.031 24.744*** 61% 

Antal arrangementer 89 108 154 134** 34% 

Antal deltagere til  

arrangementer 
2.498 4.820 6.297 4.684** 47% 
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Kultur og Fritidssekretariatet 
 

 

 

Tabel 4 Samlet budget Kultur og Fritidssekretariatet 

Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og samarbejder tæt med de lokale kultur- fritids- og idrætsforeninger, af-

tenskoler, de selvorganiserede borgere i kommunen samt råd og udvalg på idræts- og kulturområdet. 

 

Foreningerne og borgerne står for aktiviteterne. Kultur- og Fritidssekretariatet understøtter og knytter kontakt til Fol-

keoplysningsudvalget, der behandler og godkender foreningernes, aftenskolernes og de selvorganiseredes ansøgnin-

ger om midler til deres mange forskellige aktiviteter. Udlån og fordeling af kommunale idrætshaller, lokaler og uden-

dørsanlæg samt lokaletilskud hører også til i Folkeoplysningsudvalget. Teaterforestillinger og tilskud til kulturelle for-

mål, hører under Social-, sundheds- og fritidsudvalget og understøttes af det administrative forberedende arbejde i 

Kultur- og Fritidssekretariatet. Kultur- og Fritidssekretariatet bistår også administrativt 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. 

 

  

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Kultur og Fritidssekretariatet – samlet sum 5.393 5.393 5.393 5.393 

Indenfor Servicerammen heraf: 5.393 5.393 5.393 5.393 

          Kultur og Fritidssekretariatet, personale 1.542 1.542 1.542 1.542 

Teaterforestillinger i daginstitutioner og skoler 99 99 99 99 

Tilskud til kulturelle formål 232 232 232 232 

Folkeoplysningsudvalget 3.520 3.520 3.520 3.520 
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Folkeoplysningsudvalgets budget er udspecificeret i forskellige aktiviteter, som det fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 5 Samlet budget Folkeoplysningsudvalget 

  

i 1.000 kr. 2022 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.520 

Folkeoplysning andre formål:  

Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud 136 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 109 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser gives til de  

folkeoplysende foreninger 77 

Tilskud til åbent bibliotek - gives til selvorganiserede borgere, der igangsætter 

aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr til aktiviteten 54 

Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud  

til trykning af brochurer m.m. 59 

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 153 

Tilskud til voksenundervisning 718 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 308 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger 922 

Anskaffelser og reparation af inventar og materiel, primært på Gl. Solrød Skole 39 

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 721 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervisning 223 
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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. 

 

i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Idrætssektionen - samlet sum 11.347 11.570 11.606 11.606 

Indenfor servicerammen – heraf: 11.347 11.570 11.606 11.606 

Fællesudgifter for idrætssektionen 10.778 11.000 11.036 11.036 

Hallerne 2.929 2.929 2.929 2.929 

Svømmehallen 513 513 513 513 

Grøn pleje af udendørs idrætsanlæg 337 337 337 337 

Kunstgræsbaner 482 482 482 482 

Indtægter svømmehallen -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 

Indtægter haller -2.573 -2.573 -2.573 -2.573 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran     
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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. 

 

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. 2022 2023 2024 2025 

Øvrige afdelinger - samlet sum 830 830 830 830 

Indenfor servicerammen 830 830 830 830 

Personaleafdelingen 830 830 830 830 
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