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Kære Læser 

 

Her er Solrød Kommunes Årsberetning for 2020, som 

fortæller om året i tal og ord. 

 

Kort fortalt er det et tilfredsstillende regnskabsresultat, 

og vi har på trods af stigende udgifter til det specialise-

rede børneområde og befolkningstilvækst holdt os in-

den for de økonomiske rammer, der er afstukket af sta-

ten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne.  

 

Coronavirus har sat rammerne for vores liv i 2020 og på-

virker således også regnskabsresultatet for 2020 bl.a. 

med stigende overførselsudgifter og større overførsel af 

drifts- og anlægsmidler til 2021, som følge af planlagte 

aktiviteter og projekter ikke har kunnet gennemføres.  

 

Det er Byrådets vision, at Solrød Kommune skal være 

det bedste sted at leve og bo. De mange projekter, der 

er afsluttet i årets løb og dem, der er blevet søsat vidner 

om, at vi er godt på vej. 

 

Vi er også i 2020 blevet flere indbyggere i Solrød Kom-

mune. Vi fik således 186 nye indbyggere, så vi ved ud-

gangen af 2020 er 23.441 indbyggere. 

 

De mange nye borgere gør også, at vores kommunale 

tilbud skal tilpasses og i mange tilfælde udbygges.  

Vi har i løbet af 2020 færdiggjort byggeriet af ny inte-

greret institution Eventyrhaven i Havdrup Vest, der er ta-

get i brug i slutningen af september 2020. 

 

 

Som en vigtig del af udviklingen af vores kommune har 

Byrådet naturligvis også fokus på klimaet. Den grønne 

omstilling er vor tids største opgave både på globalt og 

lokalt plan, og regeringen har et mål om, at vi i Danmark 

skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. 

Byrådet har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-

2030, som har samme ambitiøse mål. Hvis dette mål skal 

lykkes, skal vi her især bidrage – både på privat og kom-

munalt plan. Vi kan ikke redde verden her fra vores lille 

kommune, men vi kan løfte vores del af ansvaret og in-

spirere til, at andre gør det samme.  

 

Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! 

 

 

Niels Hörup 

Borgmester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forord 
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Kontakt 
 

Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

Telefon: 56 18 20 00 

Hjemmeside: solrod.dk 

Mail: kommune@solrod.dk  

 

Byrådet (udvalg) 
 

Borgmester Niels Hörup, V - Venstre  

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

1. viceborgmester Claus Redder Madsen,  

F - Socialistisk Folkeparti  

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

2. viceborgmester og formand Kim Sunesen,  

V - Venstre  

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

Jonas Ring Madsen, A - Socialdemokratiet  

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

John Wennerwald, A - Socialdemokratiet  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Jytte Willendrup, A - Socialdemokratiet  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Bo Nygaard Larsen, B - Radikale Venstre 

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

Jan Færch, C - Det Konservative Folkeparti  

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

Morten Scheelsbeck, C - Det Konservative Folkeparti  

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

Henrik T. Larsen, F - Socialistisk Folkeparti  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Emil Blücher, I - Liberal Alliance 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

Henning Christiansen, L - HavdrupListen 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

Brian Mørch, O - Dansk Folkeparti 

Familie- og uddannelsesudvalget  

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Formand Ivar Haugaard-Hansen, V - Venstre 

Social-, sundheds- og uddannelsesudvalget 

 

Dina Oxfeldt, V - Venstre 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 

 

Lene Stevnhoved, V - Venstre 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 

 

Michael Arnø, V - Venstre 

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

Peter Klokker, V - Venstre 

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

Henning Arlofeldt Petersen, V - Venstre 

Social-, sundheds- og uddannelsesudvalget 

 

 

 

Kommunens oplysninger 

mailto:kommune@solrod.dk
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Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning 

kommunens regnskab for 2020. Det er ambitionen, at 

årsberetningen skal være informativ, overskuelig og 

tilgængelig, så læseren kan får et overblik over 

kommunens regnskab – såvel samlet som fordelt på de 

enkelte politikområder. 

 

Det indledende kapitel ”Samlet økonomi” tegner det 

overordnede billede af de økonomiske resultater for 

2020 og beskriver de forhold, som har været med til at 

påvirke kommunens økonomi.  

 

Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en 

kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning 

på de politiske mål og overordnede økonomiske 

oplysninger om de enkelte politikområder. 

 

De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af 

kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller 

med tilhørende noter og oversigter. 

 

Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 

2020, der indeholder de autoriserede oversigter til 

regnskabet. Begge publikationer findes på 

www.solrod.dk  

 

Økonomiske resultater 

Solrød kommune kom ud af 2020 med en højere kasse-

beholdning end forventet, primært som følge af grund-

salgsindtægter. Regnskabet overholder de udstukne 

rammer for service- og anlægsudgifter. 

For at få overblik over de økonomiske resultater er der 

udarbejdet følgende tabeller: 

 Tabel 1: Balancen i regnskab 2020 

 Tabel 2: Kassebeholdning 2020 

 Tabel 3: Skattefinansierede driftsudgifter 2020 

 Tabel 4: Opgørelse af serviceramme 2020 

 Tabel 5: Opgørelse af anlægsramme 2020 

 Tabel 6: Skattefinansierede anlægsudgifter 2020 

 Tabel 7: Overførsel af uforbrugte midler til 2021 

 Tabel 8: Befolkningsudvikling i 2020 

 

I tabellerne 1-7 er: 

Positive tal = mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug. 

Negative tal (-) = merudgift/mindreindtægt/merforbrug. 

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korri-

gerede budget er tillægsbevillinger. 

 

I tabel 1 er alle tal bortset fra skattefinansieret anlæg an-

givet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. 

 

  

Samlet økonomi 

http://www.solrod.dk/
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Tabel 1 Balancen i regnskab 2020 

  

I MIO KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Skatter -1.318,0 -1.271,8 -1.273,2 1,4 0,0 

Tilskud og udligning -17,4 -62,0 -71,7 9,7 0,0 

Beskæftigelsestilskud -46,7 -64,5 -64,5 0,0 0,0 

Indtægter i alt -1.382,1 -1.398,2 -1.409,4 11,2 0,0 

Serviceudgifter – servicerammen 1.030,8 1.062,5 1.015,0 47,6 27,3 

Serviceudgifter – udenfor servicerammen 71,6 69,4 69,2 0,2 0,0 

Overførselsudgifter 225,6 251,1 257,0 -5,9 -0,3 

Renter 0,5 0,6 0,2 0,4 0,0 

Udgifter i alt 1.328,4 1.383,7 1.341,4 42,3 27,0 

Budgetbalance  

(- = overskud) 
-53,7 -14,6 -68,0 53,5 27,0 

Afdrag på lån 19,4 19,4 20,4 -1,0 0,0 

Finansielt råderum  

(- = positivt råderum) 
-34,3 4,9 -47,6 52,5 27,0 

Skattefinansierede anlæg – udgifter 79,2 133,8 93,7 40,1 35,4 

Skattefinansierede anlæg – indtægter -3,5 -135,3 -124,6 -10,7 -6,5 

Brugerfinansieret område 1,4 6,3 7,4 -1,1 0,0 

Finansforskydninger 0,6 0,7 -10,9 11,5 0,0 

Lånoptagelse -1,0 -1,0 -1,2 0,2 0,0 

Ændring af kassebeholdningen 42,5 9,4 -83,1 92,5 55,9 
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Ved bedømmelse af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller under-

skud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at for-

syne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og 

regnskab for at konstatere om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der 

forudsættes i budgetsituationen. 

 

Der har i 2020 været en tæt økonomiopfølgning, der fortsætter i de kommende år, så der kan iværksættes initiativer, 

hvis budgetforudsætningerne ændres som følge af ændret befolkningstilvækst m.m. 

 

Da Byrådet i november 2019 vedtog budgettet for 2020, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen 

på 42,5 mio. kr. Dette er i løbet af 2020 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. primært som følge 

af salgsindtægter fra Green Hills og Solrød Erhvervskile.  

 

Regnskabet for 2020 viser et forøgelse af kassebeholdningen på 83,1 mio. kr. Kassebeholdningen er således 92,5 

mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: 

 

På indtægter er en merindtægt på 11,2 mio. kr. som følge af indtægt fra forskerskat og efterregulering af refusion af 

købsmoms i regnskab 2015-2019. 

 

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en mindreudgift på 47,6 mio. kr., hvor af 27,3 mio. kr. overføres til 

2021. Efter overførsel til 2021 resterer 20,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til restbeløb på budgetsik-

kerhedspulje m.m. på 10,1 mio.kr. og demografipuljer på 3,9 mio. kr., samt 2,7 mio. kr. af bevilling på 17 mio. kr. til 

udgifter i forbindelse med COVID-19. Der er således reelt et mindreforbrug netto på den øvrige drift på 3,6 mio. kr.  

 

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 

fordelt med en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1,6 mio. kr. og en merindtægt 

på 1,8 mio. kr. i refusion fra særlige dyre enkeltsager.  

 

På overførselsudgifter er der en merudgift på 5,9 mio. kr. som primært skyldes merudgifter til sygedagpenge, førtids-

pension, dagpenge til forsikrede ledige, boligsikring og beskæftigelsesindsats. 

 

På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 40,1 mio. kr., hvoraf 35,4 mio. kr. overføres til 2021 og en min-

dreindtægt på 10,7 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. overføres til 2021. 

 

Brugerfinansieret område består af affaldsområdet, og der er en merudgift på 1,1 mio. kr. på drift af affaldsområdet. 

 

På finansforskydninger er der en mindreudgift på 11,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært en stigning i kortfri-

stede tilgodehavender fra staten, et fald i borgernes gæld til kommunen og en stigning i kortfristet gæld til leveran-

dører mv. 
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Der er følgende kassebeholdning ultimo 2020: 

 
Tabel 2 Kassebeholdning ultimo 2020 

MIO. KR.  

Samlet kassebeholdning 318,6 

Hensættelse til arbejdsskade -4,6 

Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021 -55,9 

Disponibel kassebeholdning 258,1 

Indefrosne feriepenge -65,2 

Tilgodehavender fra staten (statsrefusion og momsrefusion) 35,5 

Gæld til leverandører mv. -97,1 

Forbrug i vedtaget budget 2021 -46,7 

Reel disponibel kassebeholdning 84,6 

Måltal = 3.000 kr. pr. indbygger 70,3 

 

 

Skattefinansierede driftsudgifter 
 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.341,2 mio. kr. Der var oprindeligt 

budgetteret med 1.327,9 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til 1.383,0 

mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 41,8 mio. kr., hvoraf 27 mio. kr. over-

føres til 2021. 

 
Tabel 3 Skattefinansierede driftsudgifter 2020 

I MIO KR. 
OPRINDE-

LIGT BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

REGN-

SKAB 
AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT 1.327,9 1.383,0 1.341,2 41,8 27,0 

SERVICEUDGIFTER - SERVICERAMME 1.030,8 1.062,5 1.015,0 47,6 27,3 

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 238,4 232,8 205,3 27,5 12,7 

2. Teknik og Miljø 66,0 67,4 61,4 6,0 6,2 

3. Kommunale ejendomme 60,7 59,0 57,2 1,8 0,2 

4. Administration, borger- og erhvervsser-

vice 
111,8 106,4 86,7 19,7 6,3 

Familie- og uddannelsesudvalget 428,2 451,0 440,3 10,6 9,9 

5. Udvikling og læring for børn og unge 339,9 357,2 344,1 13,1 10,3 

6. Det specialiserede børne- og ungeom-

råde 
88,3 93,8 96,3 -2,5 -0,3 
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I MIO KR. 
OPRINDE-

LIGT BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

REGN-

SKAB 
AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 364,2 378,7 369,3 9,4 4,7 

7. Beskæftigelse og socialindsats 39,9 38,3 35,8 2,5 0,1 

8. Det specialiserede voksenområde 88,0 94,4 92,5 1,9 0,5 

9. Sundhed og Ældre 211,1 219,8 214,8 5,1 3,9 

10. Kultur og Fritid 25,2 26,2 26,1 0,1 0,2 

SERVICEUDGIFTER UDEN FOR SER-

VICERAMMEN 
71,6 69,4 69,2 0,2 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget -1,4 -2,1 -3,3 1,2 0,0 

6. Det specialiserede børne- og ungeom-

råde 
-1,4 -2,1 -3,3 1,2 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 73,0 71,5 72,6 -1,1 0,0 

8. Det specialiserede voksenområde -2,9 -4,3 -4,7 0,4 0,0 

9. Sundhed og Ældre 75,9 75,8 77,3 -1,5 0,0 

OVERFØRSELSUDGIFTER 225,6 251,1 257,0 -5,9 -0,3 

Familie- og uddannelsesudvalget 4,1 5,8 6,2 -0,4 0,0 

6. Det specialiserede børne- og ungeom-

råde 
4,1 5,8 6,2 -0,4 0,0 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 221,5 245,3 250,7 -5,5 -0,3 

7. Beskæftigelse og socialindsats 221,5 245,3 250,7 -5,5 -0,3 

 

Status på servicerammen 
 

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2020 er omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med 

økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2020 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2020. Til den 

aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger 

af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve 

sanktionsåret. 

 

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Opgørelsen af den 

enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabs-sanktion tager derfor afsæt i to forhold:  

 

For det første om kommunerne samlet set overholder eller overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om 

kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Indenrigs- og boligmini-

steriet opgør ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den en-

kelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. 

 

COVID-19 har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af den kommunale sektor. Regeringen har med 

Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 tilkendegivet, at den vil 
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sikre, at der tages de fornødne skridt, så de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i for-

hold til COVID-19. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de opgjorte 

mer-/mindreudgifter medio maj måned, og kommunerne er i december 2020 kompenseret for koordineret køb af 

værnemidler i organisationen KVIK. Kommunerne har ligeledes haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering 

af COVID-19, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Når den endelige opgørelse af kommunernes serviceudgifter i 

2020 foreligger, drøfter regeringen og KL den yderligere kompensation til kommunerne.  

 

De afholdte udgifter til håndtering af COVID-19 er indeholdt i serviceudgifterne i regnskab 2020. Byrådet godkendte 

i december 2020 en bevilling på 17 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er kompenseret af staten ved midtvejsreguleringen. 

Der er et restbudget på 2,7 mio. kr.  

 
Tabel 4 Opgørelse af serviceramme 2020 

MIO. KR.  

Oprindeligt budget 2020 1.030,8 

Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service  

inkl. kompensation for COVID-19 

1.033,3 

Regnskab 2020 1.015,0 

Mindreforbrug i forhold til sigtepunkt  18,3 

 

 

Skattefinansierede anlægsudgifter 
 

Der var budgetteret med anlægsudgifter på 79,2 mio. kr., der i årets løb er forøget til 133,8 mio. kr. bl.a. som følge af 

overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og fremrykkede anlægsprojekter til understøttelse af akti-

viteten under COVID-19. I regnskabet er der en udgift på 93,7 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 40,1 mio. kr., hvoraf 

35,4 mio. kr. overføres til 2021. 

 

Der var budgetteret med anlægsindtægter på 3,5 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 135,3 mio. kr. bl.a. som 

følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 og salgsindtægter fra Green Hills og Solrød Er-

hvervskile. I regnskabet er der en indtægt på 124,6 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 10,7 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. 

kr. overføres til 2020.  

 

Det er i økonomiaftalen for 2020 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2020, og 1 

mia. kr. af bloktilskuddet i 2020 var betinget af, at kommunernes budgetter for 2020 holdt sig inden for loftet, hvilket 

var tilfældet. 

 

Regeringen har som bidrag til at holde hånden under dansk økonomi sat kommunerne fri af det aftalte anlægsloft 

den 26. marts 2020. Det betyder, at kommunerne i 2020 får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel 

skulle have været udført i de kommende år, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu. Byrådet fremrykkede på 

mødet i 27. april 2020 projekter for i alt 24,65 mio. kr.  
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Tabel 5 Skattefinansierede anlægsudgifter 2020 

I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT N 75.707 -1.446 -30.859 29.413 28.921 

ANDRE ANLÆG N 75.519 111.385 85.128 26.258 22.675 

Økonomi-, teknik- og miljøudval-

get 
N 

16.516 32.996 23.827 9.169 8.975 

Helhedsplan Solrød Center U 3.091 2.077 2.189 -112 -112 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte U 0 260 198 62 62 

Helhedsplan for Havdrup Bymidte I 0 -300 -300 0  

Nedrivning af bygninger på stations-

plads 
U 

1.396 1.396 902 494 494 

Forureningsundersøgelse Den Lille 

Gade 20 
U 

0 76 75 1  

Salg af Dalparken 17 U 0 59 -10 69  

Toiletbygning ved Trylleskoven U 350 350 351 -1  

Udskiftning af badebro ved Jersie 

Strand 
U 

250 250 245 5  

Containergårde til ny affaldsordning U 2.600 3.100 3.099 1  

Køb af areal ved Havdrup Station U 0 25 9 16  

Salg af areal ved Bøgevænget I 0 -36 -36 0  

Plads ved Rådhuset U 0 75 84 -9 -9 

Helhedsplan for Solrød Center -  By-

rum 1 
U 

0 4.525 483 4.042 4.042 

Helhedsplan Solrød Center forplads 

del 2 
U 

0 3.250 2.446 804 804 

Salg af jord Vestre Frihedsvej, Marie-

vej 
I 

0 -212 0 -212 -212 

Pulje trafikregulering og hastigheds-

dæmpning, budget 
U 

1.831 0 0 0  

Naurbjerg stiforløb U 0 34 43 -9  

Udskiftning af vejbelysning U 0 65 64 1  

Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U 0 12 8 4  

Broer og tunneller (budgetkonto) U 1.910 0 0 0  

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke 

Skensved 
U 

0 3.687 3.229 458 458 
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I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Cykelsti mellem Naurbjerg og Kirke 

Skensved 
I 

0 -1.800 -325 -1.475 -1.475 

Reparation af broer 2019 U 0 366 485 -119  

Tydelig skiltning af cykelstier U 100 100 0 100 100 

Ombygning og sikring af Tåstrupvej U 0 400 199 201 201 

Trafikforbedring rundkørsel Strandvej 

og Cementvej 
U 

0 3.907 3.885 22 22 

Reparation af broer 2020 U 0 3.850 3.368 482 482 

Fodgængerfelt Solrød Byvej/Hugins-

vej 
U 

0 550 567 -17  

Cykelsti i afgangsvejen Munkekærs-

skolen 
U 

0 475 521 -46  

Afslutning støjvoldsprojekt mod mo-

torvej 
U 

0 144 83 61 61 

Spildevandsplan 2014-2026 U 0 284 286 -2  

Kystbeskyttelsesprojekt U 4.088 3.509 310 3.199 3.199 

Investeringer i spildevandsplan 2019 U 0 250 260 -10  

Spildevandsplan 2014-2026 (budget) U 300 300 0 300  

Klimaplan 2020-2030 U 0 400 0 400 400 

Vinterplads på Åsvej U 0 80 63 17 17 

Analyse af boligudbygning U 600 988 499 489 489 

Borgernes Hus U 0 500 548 -48 -48 

Familie- og uddannelsesudvalget N 47.826 61.386 47.925 13.461 10.338 

Lokaleoptimering skole og dagtilbud U 0 900 430 470 470 

Kvalitetsløft af skolernes inventar U 1.000 1.130 1.130 0  

Daginstitutionen Eventyrhaven i Hav-

drup 
U 

24.067 22.260 21.861 399 399 

Udbygning af Tryllehytten U 0 623 623 0  

Pavillon ved Lindebo U 125 104 104 0  

ABA anlæg Daginstitutioner og andre 

bygninger 
U 

1.750 2.550 2.495 55  

Om og tilbygning til Egebo U 3.900 3.900 3.900 0  

Tryllehytten udskiftning af loftpaneler U 750 750 751 -1  
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I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Ny Lillebirk U 3.000 3.000 110 2.890  

Plan for lokaleoptimering, skole og 

dagt 
U 

900 0 0 0  

Helhedsplan for dagtilbud 2019 U 0 865 865 0  

Birkebo sammenhæng grupperum og 

børnehave 
U 

0 500 0 500 500 

Udbygning af Havdrup Skole U 4.084 5.746 4.561 1.185 1.185 

Munkekærskolen udearealer og væ-

resteder 
U 

0 297 294 3  

Munkekær pædagogisk læringscen-

tral 
U 

259 259 259 0  

Uglegårdsskolen genopretningsplan U 2.991 2.991 314 2.677 2.677 

Havdrup skole tilslutning til fjern-

varme 
U 

0 104 107 -3  

Havdrup Skole bygning A facade og 

vindue 
U 

0 1.020 1.020 0  

Havdrup Skole , udearealer U 2.200 0 0 0  

Munkekær Skole - Kloakrenovering U 2.800 100 120 -20 -20 

Uglegårdsskolen ventilation U 0 2.500 302 2.198 2.198 

Renovering af toiletkernerne på Ugle-

gård 
U 

0 325 0 325 325 

Tilslutning fjernvarme for Havdrup 

skole 
U 

0 3.650 3.593 57  

Uglegårdsskolen Genopretning (fra 

2021) 
U 

0 3.900 2.654 1.246 1.246 

Uglegårdsskolen Genopretning (fra 

2022) 
U 

0 3.100 1.758 1.342 1.342 

Istandsættelse Børn-og Ungerådgiv-

ningen. 
U 

0 698 576 122  

Ungecenter på Solrød Skole U 0 114 98 16 16 

Social-, sundheds- og fritidsudval-

get 
N 

11.177 17.003 13.376 3.627 3.362 

Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC U 0 3.268 2.369 899 899 

ABA anlæg i SIC og Jersiehallen U 0 2.520 2.511 9  
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I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Solrød Idrætscenter Betonrenovering 

hal B 
U 

0 400 179 221 221 

Nødvendigt vedligehold Solrød 

Svømmehal 
U 

5.200 5.200 4.493 707 707 

Overdækning ved Havdruphallen U 150 150 150 0  

Tilslutning til fjernvarme Havdrup 

Idrætscenter 
U 

0 600 624 -24  

Container som depot for SFC ved Sol-

rød Idrætscenter 
U 

0 375 0 375  

Chr. Have - 3. etape servicearealer I 0 -2.160 -2.160 0  

Renovering af Flasken 1 U 897 1.630 525 1.105 1.105 

Ny Sansehave ved Chr. Have U 368 460 404 56 56 

Ny Sansehave ved Chr. Have I 0 -1.537 -954 -583 -583 

Bibliotek og kulturhus U 2.550 2.478 2.497 -19  

Bibliotek og kulturhus I 0 -200 -200 0  

Strandens Hus U 1.000 1.115 416 699 699 

ABA anlæg Aktivitets- og frivillig-

hedscenteret. og Netværkshuset 
U 

350 550 575 -25  

Kunstgræsbane i Havdrup U 0 250 143 107 107 

Idrætsanlægsfonden 2018 U 0 23 19 4  

Renovering af tennisbaner og lysan-

læg 
U 

662 662 668 -6  

Idrætsanlægsfonden 2019 U 0 419 268 151 151 

Munkekærhallen, nyt gulv U 0 800 849 -49  

UDSTYKNINGER  N 188 -112.831 -115.986 3.155 6.246 

Økonomi-, teknik- og miljøudval-

get 
N 

188 -112.831 -115.986 3.155 6.246 

Trylleskov Strand - Udbud, salg og 

markedsføring 
U 

0 0 4 -4  

Salg af bolig Ø 3 (etape 4) U 0 37 0 37 37 

Salg af bolig Ø 6 (etape 5) U 0 54 0 54 54 

Salg af bolig Ø 7 (etape 5) U 0 68 0 68 68 

Salg af bolig Ø 16 (etape 6) U 0 65 0 65  
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I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Salg af bolig Ø 20 (etape 6) U 0 85 0 85  

Salg af bolig Ø 23 (etape 3) U 0 128 0 128 100 

Trylleskov str. - Projektleder, økono-

mimedarbejder 
U 

319 1.019 498 521 521 

Trylleskov str. - Planlægning og pro-

gram 
U 

0 135 27 108 108 

Trylleskov str. - Friarealer - grønne 

områder 
U 

2.138 2.642 844 1.798 1.798 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 2 U 0 30 0 30 30 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 

3 
U 

0 222 203 19 19 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 3 U 0 170 101 69 69 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 5 U 0 0 603 -603 -603 

Trylleskov str. - Byggemodning etape 

6 
U 

0 446 0 446 446 

Trylleskov str. - vejanlæg etape 6 U 0 2.390 643 1.747 1.747 

Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1 U 0 30 0 30 30 

Havdrup Vest Udbud, salg og mar-

kedsføring 
U 

0 218 20 198  

Havdrup Vest etablering af fjern-

varme 
U 

0 1.278 -588 1.866 1.866 

Havdrup Vest etablering af fjern-

varme 
I 

0 -4.300 0 -4.300 -4.300 

Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag 

etape 2 
U 

0 1.631 832 799  

Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag 

etape 2 
I 

0 -677 0 -677 77 

Havdrup Vest - Byggemodning etape 

1 
U 

0 111 0 111 111 

Havdrup Vest - Byggemodning etape 

2 
U 

0 71 0 71 71 

Havdrup Vest Vejanlæg etape 1 U 0 355 -244 599 599 

Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3 U 0 1.214 45 1.170 1.170 

Havdrup Vest Vejanlæg etape 4 U 0 311 0 311 311 

Havdrup Vest - Grønne arealer U 150 415 243 172 172 
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I 1.000 KR. 
U/I/ 

N 

OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

OVERFØRT 

TIL 2021 

Havdrup Vest - vejanlæg etape 2 U 0 1.798 958 840 840 

Havdrup Vest - vejanlæg etape 6 U 0 672 26 646 646 

Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8 U 531 0 0 0 0 

Salg af Børnehave Allé U 0 -23 2 -25  

Salg af Børnehave Allé I 0 -4.450 -4.472 22  

Green Hills U 200 539 296 243 243 

Green Hills I 0 -94.640 -94.640 0  

Salg af grunde til Jersie Privatskole U 0 16 0 16 16 

Salg af grunde til Jersie Privatskole I -3.500 -3.500 0 -3.500  

Udvikling og salg af Solrød Erhvervs-

kile 
U 

0 83 87 -4  

Udvikling og salg af Solrød Erhvervs-

kile 
I 

0 -21.474 -21.474 0  

Cordozagrunden udlæg og tilslut-

ningsbidrag 
U 

350 0 0 0  

 

 

Brugerfinansieret område 
 

Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoudgift på 7,4 mio. kr. fra affaldsområdet mod en 

budgetteret nettoudgift på 6,3 mio. kr. Der er således en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede bud-

get. Affaldsområdet har en nettogæld ved udgangen af 2020 på 7,7 mio. kr. 

 

 

Overførsel af uforbrugte midler til 2021 
 

Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets 

budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til 

øvrig drift og omvendt inden for det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der er ledige stillinger forbliver den fri-

gjorte lønsum som en del af institutionens eller afdelingens midler. 

 

Der kan maksimalt overføres et overskud på 3 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud 

skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud, og der udarbejdes en handleplan for 

afvikling af underskud på over 1 %. 
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Byrådet har godkendt overførsel fra 2020 til 2021 på mødet den 22. marts 2021. 

 
Tabel 6 Samlet overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 

MIO. KR. I ALT DRIFT ANLÆG 

Samlet overførsel 55,9 27,0 28,9 

Økonomi- teknik- og miljøudvalget 27,9 12,7 15,2 

ØD-midler indenfor 3 % 7,6 7,6 0,0 

Overførsel af ØD-midler udover 3 % 1,7 1,7 0,0 

Overførsel af puljemidler 3,0 3,0 0,0 

Overførsel af øvrige driftsmidler 0,3 0,3 0,0 

Andre anlæg, udgifter 10,7 0,0 10,7 

Andre anlæg, indtægter -1,7 0,0 -1,7 

Udstykninger, udgifter 10,5 0,0 10,5 

Udstykninger, indtægter -4,2 0,0 -4,2 

Familie- og uddannelsesudvalget 20,3 9,9 10,3 

ØD-midler indenfor 3% 6,3 6,3 0,0 

Overførsel af ØD-midler udover 3% 1,5 1,5 0,0 

Overførsel af puljemidler 2,2 2,2 0,0 

Andre anlæg, udgifter 10,3 0,0 10,3 

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 7,7 4,4 3,4 

ØD-midler indenfor 3% -1,0 -1,0 0,0 

ØD-midler nulstilling af underskud 3,6 3,6  

Overførsel af ØD-midler udover 3% 0,9 0,9 0,0 

Overførsel af puljemidler 0,6 0,6 0,0 

Overførsel af øvrige driftsmidler 0,4 0,4 0,0 

Andre anlæg, udgifter 3,9 0,0 3,9 

Andre anlæg, indtægter -0,6 0,0 -0,6 
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Befolkningsudvikling 
 

Befolkningsprognose 2019 var udgangspunktet for budget 2020-2023. Prognosen forudsatte 23.591 indbyggere pr. 

1. januar 2020 og 23.812 indbyggere pr. 1. januar 2021. 

 

Det faktiske indbyggertal var 23.255 indbyggere pr. 1. januar 2020 og 23.441 indbyggere pr. 1. januar 2021.  

Der er således 336 færre indbyggere end forventet pr. 1. januar 2020 og 371 indbyggere færre pr. 1. januar 2021. 

 

Der har været følgende befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper: 

 
Tabel 7 Befolkningsudvikling i 2020 

 

 

 

 0-5  

ÅRIGE 

6-16 

ÅRIGE 

17-64 

ÅRIGE 

65-74 

ÅRIGE 

75+  

ÅRIGE 

I ALT 

Antal borgere pr. 1. januar 2020       

Forventet i befolkningsprognose 2019 1.765 3.526 13.655 2.651 1.994 23.591 

Faktisk befolkning 1.729 3.456 13.474 2.627 1.969 23.255 

Forskel -36 -70 -181 -24 -25 -336 

Antal borgere pr. 1. januar 2021       

Forventet i befolkningsprognose 2019 1.794 3.574 13.691 2.588 2.165 23.812 

Faktisk befolkning 1.775 3.435 13.560 2.546 2.125 23.441 

Forskel -19 -139 -131 -42 -40 -371 

Fordeling i pct. pr. 1. januar 2020       

Forventet i befolkningsprognose 2019 7,48% 14,95% 57,88% 11,24% 8,45% 100,00% 

Faktisk befolkning 7,43% 14,86% 57,94% 11,30% 8,47% 100,00% 

Fordeling i pct. pr. 1. januar 2021       

Forventet i befolkningsprognose 2019 7,53% 15,01% 57,50% 10,87% 9,09% 100,00% 

Faktisk befolkning 7,57% 14,65% 57,85% 10,86% 9,07% 100,00% 



Politikområde 1:

Finansiering
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POLITIKOMRÅDE 1: FINANSIERING 

 

Politikområdet Finansiering er et centralt område i 

forhold til at sikre, at vi som kommune har orden i 

økonomien. 

 

På dette politikområde har vi fokus på kommunens 

overordnede økonomi og balancen mellem indtægter 

og udgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

Mere konkret arbejder vi med følgende temaer: 

 Skatter 

 Tilskud og udligning 

 Renter 

 Afdrag på lån 

 Finansforskydninger 

 Lånoptagelse 

 Kassebeholdning 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 1. 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 1 
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Tabel 1 Mål for Finansiering 

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL KONKRETE POLITISKE MÅL MÅLOPFYLDELSE 

Den økonomiske politik skal med-

virke til, at Solrød Kommune både 

på kort og lang sigt får en robust og 

bæredygtig økonomi, der sikrer 

økonomisk handlefrihed til at fast-

holde serviceniveauet for kommu-

nens borgere samt finansiere udvik-

lingsprojekter, investeringer og ny 

drift. 

Kassebeholdning: 

Den disponible kassebeholdning 

skal min. udgøre 3.000 kr. pr. ind-

bygger jf. Solrød Kommunes økono-

miske politik. 

De likvide aktiver sammensættes på 

en måde, så der sikres et optimalt 

renteafkast og minimal risiko for tab 

 

Kassebeholdning ultimo 2020 er på 

318,6 mio. kr., hvoraf 207,5 mio. kr. 

er placeret i porteføljeaftale i Danske 

Capital. Kassebeholdning ultimo året 

er et øjebliksbillede, og korrigeret 

for fremtidige disponeringer og for-

pligtigelser udgør den reelle dispo-

nible kassebeholdning ultimo 2020 

84,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.608 

kr. pr. indbygger. 

Beskatning: 

Solrød Kommune skal have en be-

skatning, der er konkurrencedygtig i 

forhold til de omkringliggende kom-

muner. 

I 2020 er beskatningsniveauet i Sol-

rød Kommune på 23,97%, hvilket er 

under det gennemsnitlige niveau i 

Hovedstadsområdet på 24,4%. 

Budgetbalancen: 

Driftsbalancen skal generere et pas-

sende overskud til finansiering af 

anlæg under hensyntagen til andre 

finansieringskilder som træk af kas-

sebeholdning, lån og salgsindtægter 

m.v. 

Budgetbalancen udviser et overskud 

på 68 mio. kr. 

Udstykninger: 

Overskud fra udstykning af grunde 

bliver primært anvendt til styrkelse 

af likviditeten til fremtidige investe-

ringer, der kan bidrage til fortsat 

vækst i Solrød Kommune. 

Overskud er tilgået kassebeholdnin-

gen. 

Skattefinansieret langfristet gæld: 

Lånegæld pr. indbygger må ikke 

overstige landsgennemsnittet. 

Lånegælden pr. indbygger er på 

6.437 kr. ultimo 2020. Landsgen-

nemsnittet ultimo 2019 var på 9.491 

kr. pr. indbygger. 

Tillægsbevillinger: 

Tillægsbevillinger til serviceudgifter 

inden for servicerammen skal finan-

sieres via omstilling eller via de årligt 

afsatte puljer til aftaleoverholdelse, 

demografi og lov- og cirkulæreæn-

dringer. Øvrige tillægsbevillinger fi-

nansieres inden for den samlede 

økonomi og kassebeholdningen. 

Samlet set er der givet tillægsbevil-

linger for i alt netto 33,1 mio. kr., der 

tilgår kassebeholdningen. 

  

Målsætninger på området 
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 1 fremgår af tabel 2 nedenfor. 

Resultatet for politikområdet viser en samlet mindreindtægt på 70.102 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som 

var på 1.387.877 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en mindreindtægt på 24.523 t.kr. 

 

Mindreindtægten skyldes primært forøgelse af kassebeholdningen som følge af lavere drifts- og anlægsforbrug end 

forventet i korrigeret budget. 

 

Årets regnskabsresultat og budgetdetaljer på Finansiering vil blive vist i tabeller nedenfor under de enkelte afsnit med 

en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter indeholder. 

 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at kolonnen afvigelse fra budget er i forhold til korri-

geret budget og mindreforbrug/merindtægt er positive tal og merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

 
Tabel 2 Årets resultat for politikområde 1 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 1 – samlet sum -1.405.063 -1.387.877 -1.317.775 -70.102 

Finansiering i alt -1.405.063 -1.387.877 -1.317.775 -70.102 

Skatter -1.318.006 -1.271.777 -1.273.219 1.442 

Tilskud og udligning -64.080 -126.447 -136.194 9.747 

Renter 460 645 196 449 

Afdrag på lån 19.429 19.429 20.394 -965 

Finansforskydninger 620 658 -10.851 11.509 

Lånoptagelse -1.000 -1.000 -1.185 185 

Ændring af kassebeholdningen  -42.486 -9.385 83.084 -92.469 
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Årets resultat for Skatter viser samlet en samlet merindtægt på 1.442 t.kr., der primært skyldes andel af bruttoskat fra 

forskere. I forhold til det oprindelige budget er der en mindreindtægt på 44,487 t. kr., der primært skyldes omvalg fra 

selvbudgettering til statsgaranti i 2020, så indtægten fra kommuneskat ikke skal efterreguleres i 2023 på baggrund af 

de opgjorte skatteindtægter pr. 1. maj 2021, idet der kan forventes lavere skatteindtægter i 2020 som følge af COVID-

19. 

 
Tabel 3 Regnskab 2020 for Skatter 

 

Skatter 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Skatter - samlet sum -1.318.006 -1.271.777 -1.273.219 1.442 

Kommunal indkomstskat -1.152.208 -1.105.979 -1.105.979 0 

Selskabsskatter -14.461 -14.461 -14.461 0 

Anden skat på visse indkomster 0 0 -1.484 1.484 

Grundskyld -151.337 -151.337 -151.295 -42 
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Årets resultat for Tilskud og udligning viser en samlet merindtægt på 9,747 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, 

og en merindtægt på 72,114 t. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært, at der er foretaget omvalg 

fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020.  

 

Der er en merindtægt på 9,662 t.kr. under refusion af købsmoms, der primært skyldes analyse af momsrefusion fra 

staten i 2015-2020, der samlet set har givet en gevinst på 12 mio. kr., heraf 9,8 mio. kr. er regulering af 2015-2019. 

Merindtægten i 2020 har nedsat driftsudgifterne.  

 
Tabel 4 Regnskab 2020 for Tilskud og udligning 

 

Tilskud og udligning 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Tilskud og udligning - samlet sum -64.080 -126.447 -136.194 9.747 

Udligning og generelle tilskud -3.930 -48.222 -48.302 80 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7.740 7.512 7.512 0 

Kommunale bidrag til regioner 2.620 2.620 2.616 4 

Særlige tilskud -70.620 -88.500 -88.501 1 

Refusion af købsmoms 110 143 -9.519 9.662 
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Årets resultat for Renter viser en samlet merindtægt på 449 t.kr.  

 

Der er merindtægt på 1.516 t.kr. fra renter af likvide aktiver, der primært skyldes minimering af indestående på bank-

konti og afkast af porteføljeaftale i Danske Capital. 

 

Mindreindtægten på 655 t.kr. på renter af langfristede tilgodehavender skyldes primært rentekompensation i forbin-

delse med indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. Merudgiften på 486 t.kr. på renter af langfristet 

gæld skyldes, at der er betalt renter af to lån for 5 kvartaler i regnskab 2020. 

 
Tabel 5 Regnskab 2020 for Renter 

 

Renter 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Renter - samlet sum 460 645 196 449 

Renter af likvide aktiver (kassebeholdning) -500 -500 -2.016 1.516 

Renter af kortfristede tilgodehavender -300 -300 -290 -10 

Renter af langfristede tilgodehavender -1.000 -1.000 -345 -655 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirk-

somheder 
0 0 2 -2 

Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 34 -34 

Renter af kortfristet gæld 200 200 79 121 

Renter af langfristet gæld 4.024 4.024 4.510 -486 

Garantiprovision -1.964 -1.779 -1.779 0 
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Årets resultat for Afdrag på lån viser en samlet merudgift på 965 t.kr., der skyldes betaling af afdrag på to lån i decem-

ber måned med forfald i januar 2021.  

 

Tabel 6 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder og tabel 7 redegør for indgåede swap-

aftaler.  

 
Tabel 6 Regnskab 2020 for Afdrag på lån 

Tabel 7 Redegørelse for swap-aftaler 

Swap-aftalerne blev indgået med henblik på at sikre en fast rente i lånets løbetid. De bagvedliggende lån i Kommu-

nekredit er begge omlagt til lavere variabel rente i april 2018. 

 

Afdrag på lån 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Afdrag på lån - samlet sum 19.429 19.429 20.394 -965 

Kommunekredit 11.446 11.446 12.419 -973 

Kommunekredit - Ældreboliger 7.983 7.983 7.975 8 

MODPART: DANSKE BANK SWAP NR. 5559J SWAP NR. 6847W 

 Solrød modtager Solrød betaler Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdr. CIBOR 3,86% p.a. 3 mdr. CIBOR 2,457% p.a. 

Variabelt lån i Kommunekredit Låne nr. 201848412 Låne nr. 201848413 

Hovedstol oprindeligt 51.293.000,00 kr. 47.983.000,00 kr. 

Hovedstol pr. 31. december 

2020 
34.740.961,09 kr. 34.270.570,05 kr. 

Handelsdato 29. marts 2011 29. marts 2012 

Startdato 31. marts 2011 2. april 2012 

Slutdato 31. marts 2036 7. april 2037 
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Figur 2 Lånegæld primo året 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lån til ældreboliger 107,1 101,9 96,5 94,6 156,6 148,7

Øvrige lån 202,3 192,5 181,3 172,0 162,1 150,9
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Årets resultat for Finansforskydninger viser en samlet mindreudgift på 11.509 t.kr. Tabel 8 viser en udspecificering af 

årets resultat på de enkelte delområder.  

 

De primære årsager til mindreudgiften er: 

 

 Tilgodehavende hos staten er forøget med 10.233 t.kr. til et samlet tilgodehavende på 35.525 t.kr. 

 Kortfristede tilgodehavender er nedbragt med 3.382 t.kr. Dette skyldes primært, at borgernes gæld til 

kommunen er nedbragt med 4.428 t.kr. til samlet tilgodehavende på 25.389 t.kr. og betalinger i 

supplementsperioden er 1.079 t.kr. større end i tidligere år. 

 Langfristede tilgodehavender er nedbragt med 2.083 t.kr. til samlet tilgodehavende på 431.552 t.kr. primært 

som følge af lavere nettoudlån til pensionister vedrørende lån til betaling af ejendomsskat, hvor der ultimo 2020 

er et tilgodehavende på 94.674 t.kr. I langfristede tilgodehavender indgår endvidere 8.299 t.kr. i deponeret 

salgsindtægt fra HMN Naturgas I/S og 313.311 t.kr. vedrørende aktier og andelsbeviser. 

 Udlæg for kirkekasserne på 2.330 t.kr. til et samlet tilgodehavende på 1.945 t.kr. 

 Gæld til leverandører (ventende betalinger til forfaldsdato) er forøget med 12.310 t.kr. til samlet gæld på 

101.061 t.kr., heri indeholdt afregning af omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti. 

 Saldi på mellemregningskonti er forøget med 4.384 t.kr. til saldo ultimo 2020 på 38.328 t.kr. 

 
Tabel 8 Regnskab 2020 for Finansforskydninger 

 

Finansforskydninger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Finansforskydninger - samlet sum 620 658 -10.851 11.509 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 0 10.233 -10.233 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender  

i øvrigt 
0 0 -3.382 3.382 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender -487 -449 -2.083 1.634 

Forskydninger i aktiver vedrørende beløb  

til opkrævning 
0 0 6 -6 

Forskydninger i aktiver tilhørende fonde,  

legater 
0 0 488 -488 

Forskydninger i passiver tilhørende fonde,  

legater 
0 0 -1.638 1.638 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 0 -111 111 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.107 1.107 -14.364 15.471 
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Årets resultat for Lånoptagelse viser en merindtægt på 185 t.kr.  

 
Tabel 9 Regnskab 2020 for Lånoptagelse 

Tabel 10 Låneramme 2020 

 

Lånoptagelse 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Lånoptagelse - samlet sum -1.000 -1.000 -1.185 185 

Kommunekredit -1.000 -1.000 -1.185 185 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
LÅNERAMME AFVIGELSE 

Låneramme – samlet sum -1.000 -1.000 -1.185 185 

Lånebekendtgørelsen §2, stk. 6 - Energibesparende 

foranstaltninger  
0 0 -1.185 1.185 

Lånebekendtgørelsen §2, stk. 16, Lån til betaling af 

grundskyld  

(Nettoindtægt fra lån til pensionister på 3.744 t.kr. 

og nettoudgift på 3.595 t.kr. til udlån til stigning i 

grundskyld = samlet nettoindtægt på 149 t.kr.) 

-1.000 -1.000 0 -1.000 
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Årets resultat for viser en forøgelse af kassebeholdningen på 83.084 t. kr. Det vedtagne budget for 2020 forudsatte et 

forbrug af kassebeholdningen på 42.486 t.kr., og det korrigerede budget forudsatte et forbrug af kassebeholdningen 

på 9.385 t.kr. Resultatet er således en afvigelse på 92.469 t.kr.  

 
Tabel 11 Mindreforbrug af kassebeholdningen i forhold til korrigeret budget  

Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder.  

 
Tabel 12 Regnskab 2020 for Kassebeholdning 

Kassebeholdning 

I 1.000 KR.  
FORSKEL  

KORRIGERET BUDGET 

Skatter Merindtægt 1.442 

Tilskud og udligning Merudgift 85 

Refusion af købsmoms Merindtægt 9.662 

Serviceudgifter inden for servicerammen Mindreudgifter 47.554 

Serviceudgifter uden for servicerammen Mindreudgift 169 

Overførselsudgifter Merudgift -5.894 

Renter Mindreudgift 449 

Budgetbalance Forbedring 53.467 

Afdrag på lån Merudgift -965 

Finansielt råderum Forbedring 52.503 

Skattefinansieret anlæg, udgifter Mindreudgift 40.138 

Skattefinansieret anlæg, indtægter Mindreindtægt -10.726 

Brugerfinansieret område Merudgift -1.140 

Finansforskydninger Merindtægt 11.509 

Lånoptagelse Merindtægt 185 

Samlet forøgelse af likvide aktiver Forbedring 92.469 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Kassebeholdning - samlet sum -42.486 -9.385 83.084 -92.469 

Kontante beholdninger -42.486 -9.385 -2 -9.383 

Indskud i pengeinstitutter m.v. 0 0 80.078 -80.078 

Placerings- og investeringsforeninger 0 0 3.008 -3.008 
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Indestående på placerings og investeringsforeninger er pr. 31. december 2020 reguleret i forhold til kursværdien. 

Den samlede kassebeholdning udgør 318.571 t.kr. ved udgangen af regnskabsåret 2020. 

 
Figur 3 Udvikling i kassebeholdning primo året 

 
 

Kassebeholdningen pr. 31. december 2020 er et øjebliksbillede, og det er ikke hele kassebeholdningen, der kan dis-

poneres frit til nye projekter/aktiviteter. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor de tilsvarende tal ultimo 2019 er 

vist til sammenligning:  

 
Tabel 13 Disponering af den samlede kassebeholdning  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Faktisk 117,5 209,9 295,5 172,7 235,5 318,6

Gennemsnit 157,0 224,8 303,5 304,0 271,5 325,3
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I MIO. KR. ULTIMO 2019 ULTIMO 2020 

Samlet kassebeholdning 235,5 318,6 

Hensættelse til arbejdsskade -4,0 -4,6 

Driftsmidler overført til næste år -22,0 -27,0 

Anlægsmidler (udgift) overført til næste år -28,1 -35,4 

Anlægsmidler (indtægt) overført til næste år 13,3 6,5 

Disponibel kassebeholdning 194,5 258,1 

Indefrosne feriepenge -20,4 -65,2 

Tilgodehavende fra staten 25,3 35,5 

Netto indtægts- og udgiftsrestance -19,8 -27,8 

Gæld til leverandører -65,9 -69,3 

Forbrug i vedtaget budget det følgende år -42,5 -46,7 

Rest til disponering 71,2 84,6 

Minimum jf. måltal i Økonomisk politik på 3.000 kr. 

pr. indbygger 
69,8 70,3 
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Politikområdet Teknik og Miljø omhandler at sikre en 

bæredygtig udvikling i forhold til klima og miljø og i for-

hold til at skabe fleksible, fysiske rammer for fællesska-

ber i kommunen. 

 

Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed og 

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

erne, de grønne områder og via klimasikring. 

 

Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med 

inddragelse af borgere og erhvervsliv. 

 

 

 

Konkret arbejder vi med følgende opgaver: 

 

 Fysisk planlægning og byudvikling 

 Kollektiv trafik 

 Veje 

 Grønne områder 

 Klima og miljø 

 Forsyning 

 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 2. 

 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1
.0

0
0
 k

r

Regnskab 2020

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug i alt

Politikområde 2: 

Teknik og Miljø 



ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 2: TEKNIK OG MILJØ 

37 

 

Tabel 1 mål for Teknik og Miljø 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægning 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune 

er planlagt og indrettet som det bedste 

sted at leve og bo. 

  

Det sker ved, at den overordnede planlæg-

ning sikrer gode rammer for bosætning og 

erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises 

hensyn til natur, landskabs- og kulturmil-

jøer, miljø og klima samt inddragelse og di-

alog med borgere og andre interessenter. 

Der er i 2020 gennemført en 

række indsatser, der skal sikre 

de ønskede rammer herunder 

vedtagelse af Planstrategi 

2019 & Den Grønne 

Dagsorden, Klimaplan, 

Klimatilpasningsplan og 

Naturkvalitetsplan. Endvidere 

er der igangsat arbejde med 

revision af kommuneplan.   

 

Der vedtages en ny trafikplan 

primo 2021. Der planlægges 

vedtaget og arbejdet med en 

række planer herunder 

kommuneplan, helhedsplan for 

Solrød Landsby, 

Ladestanderstrategi og 

risikostyringsplan for 

oversvømmelser i kystzonen.  
 

Myndighed 

Borgerne skal opleve en effektiv og gen-

nemskuelig myndighedsbehandling. 

  

Det sker ved, at den lovpligtige myndig-

hedsudøvelse gennemføres på en kompe-

tent og respektfuld måde, som f.eks. ved di-

alogbaseret byggesagsbehandling. 

Myndighedsudøvelse sker som 

udgangspunkt altid med afsæt 

i dialog med udviklere, ejere, 

brugere, naboer, foreninger og 

andre berørte interessenter. 

Dialogen tilrettelægges med 

udgangspunkt i den konkrete 

situation og opgave. Der er i 

2020 arbejdet med dette, og 

der arbejdes forsat med at 

forbedre dialog og metode.  

 

Borgerne vil forsat opleve en 

dialogbaseret tilgang i 2021, 

herunder vil administrationen 

fx. understøtte udviklingen af 

cirkulær økonomi hos 

forskellige erhverv i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætninger på området  
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar 

 

 

Projekter og anlæg 

Borgerne skal opleve, at projekter og kom-

munal infrastruktur giver værdi for den en-

kelte og for fællesskabet.  

  

Det sker ved, at borgere og andre interes-

senter inddrages i prioritering, udvikling og 

gennemførelse af projekter og, hvor det er 

relevant, i den efterfølgende drift.    

I forhold til projekter på 

myndighedsområdet har der i 

2020 været aktiv deltagelse af 

Klimaagenterne ift. 

overskudsvarmeprojektet, 

ligesom repræsentanter fra 

grundejerforeninger langs 

med kysten har deltaget i 

udviklingen af kystsikringen 

øst og vest for Strandvejen i 

hele 2020. 

 

Der vil sammen med borgere, 

erhverv og foreninger bliver 

gennemført en række 

projekter i relation til 

klimaplanen og 

naturkvalitetsplanen i 2021.  

Drift 

Borgerne skal opleve, at kommunale veje 

og arealer er velholdte, og at indsamlingen 

af affald og busdriften er effektiv. 

 

Det sker ved, at driften tilrettelægges og 

gennemføres i dialog og samarbejde med 

borgere og andre interessenter med størst 

mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker 

og behov. 

Den nye affaldsordning er 

blevet implementeret i 2020, 

og der har været afholdt 

dialog- og samarbejdsmøde 

med grundejerforeninger og 

vejlaug. Der er igangsat en 

analyse af behov og 

muligheder for affaldssortering 

i centrene. Kommunens 

træpolitik er implementeret. 

Kommunes jubilæum blev 

markeret i 2020 bl.a. ved at 

plante et jubilæumstræ for 

hvert byrådsmedlem.  

 

I 2021 skal der ske en generel 

implementering af nye og 

reviderede planer i 

kommunens drift af arealer og 

ejendomme herunder særligt 

affaldsordning, træpolitik, 

naturkvalitetsplan og 

klimaplan.   
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 2 fremgår af tabel 2 nedenfor. 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 4.867 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som 

var på 73.738 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 1.477 t.kr. 

 

Årsagerne til det samlet mindreforbrug er bl.a. inden for områderne for vintervedligeholdelse, vejbelysning, flextur, 

beboerklagenævn, vandindvinding m.m. samt inden for puljer og lønninger med overførselsret. 

 
Tabel 2 Årets resultat for politikområde 2 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 2 – samlet sum 67.394 73.738 68.871 4.867 

Serviceudgifter indenfor ramme 65.955 67.438 61.431 6.007 

Teknik og Miljø 64.221 65.592 59.745 5.847 

Øvrige afdelinger 1.734 1.846 1.686 161 

Brugerfinansieret område 1.439 6.299 7.440 -1.140 

Teknik og Miljø 1.439 6.299 7.440 -1.140 

- Heraf udgifter 27.693 30.870 32.990 -2.120 

- Heraf indtægter -26.255 -24.571 -25.551 980 
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Starten af 2020 blev præget af COVID-19 hvilket også 

var gældende for Teknik og Miljø området. 

Det har betydet en omstilling inden for stort set alle om-

råder, bl.a. øget affaldsmængder, øget fokus på hurtig 

betaling af fakturaer, hurtig igangsættelse af projekter i 

foråret og generelt opgaver forbundet med COVID-19. 

 

Året har også været præget af markante projekter som 

ny affaldsordning, Strandens Hus, udvidelses af Biogas, 

Erhvervskilen, Green Hills og vedtagelse af planstrategi 

m.m. 

 

Planlægning 
Byrådet vedtog ultimo 2017 en ny kommuneplan. I 2020 

blev der vedtaget ny planstrategi og igangsat arbejde 

med ny kommuneplan. Endvidere er der revideret og 

vedtaget en række nye lokalplaner.  

 

Myndighed 
De mange nye borgere i kombination med øget privat 

anlægsaktivitet under COVID-19, har som i foregående 

år medført stor travlhed med byggesagsbehandling, ud-

stykninger, gravetilladelser og megen anden myndig-

hedsøvelse. 

 

Drift 
I efteråret 2018 overtog virksomheden Forstas kommu-

nens Vej- og Parkentreprise fra OKNygaard. Fokus i 

2020 har været den forsatte indkøring af den nye entre-

prenør.  

 

Fra 1. marts 2020 er der igangsat en ny renovatørkon-

trakt med en ny ordning for affaldsindsamling med sor-

tering af otte typer affald ved alle husstande og instituti-

oner i kommunen. Indkøring af den nye ordning har 

fyldt meget i 2020, ligesom driften på affaldsområdet 

har været påvirket af langt større mængder affald end 

normalt som følge af situationen med COVID-19. 

 

Projekter og anlæg 
I april blev der fremrykket projekter til 2020 som følge af 

COVID-19 for knap 27 mio. kr. herunder bl.a. renove-

ringsprojekter på Uglegårdskolen, cykelsti, fodgænger-

felt, Helhedsplan Solrød Center, forundersøgelser Hav-

drup Kunstgræs, ABA anlæg, affaldsgårde, fjernvarme 

Havdrup Skole og Idrætscenter, nyt gulv i Munkekærhal-

len, m.m. 

Teknik og Miljø gennemførte en række større og mindre 

projekter i 2020 i overensstemmelse med kommunens 

anlægsprogram. Af større projekter kan nævnes Hel-

hedsplan for Solrød Center, nedrivning af bygning på 

Stationspladsen, reparation af broer, Kystsikring, Even-

tyrhaven, om- og tilbygning Egebo, Havdrup Skole 

etape 2 og 3, genopretning Uglegårdskolen, vedligehold 

Svømmehallen, Bibliotek og kulturhus, m.m. 

Hertil kan erhvervskile-projektet nævnes, som har kræ-

vet stor deltagelse af kommunens administration – da 

bl.a. dele af det samlede område overdrages til kommu-

nal vej drift efter udviklernes færdiggørelse.   

 

 

 

Årets gang 



ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 2: TEKNIK OG MILJØ 

41 

 

 

Årets resultat for Teknik og Miljø viser samlet et mindreforbrug på 5.847 t.kr.  

 

Tabel 3 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Mindreforbruget er især inden for veje og 

grønne områder, hvor vintervedligeholdelse og vejbelysning har haft et væsentligt mindreforbrug.  

 

I det efterfølgende bliver hvert enkelt delområde uddybet med regnskabstal og bemærkninger. 

 
Tabel 3 Årets resultat for Teknik og Miljø 

 

  

Teknik og Miljø 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknik og Miljø - samlet sum 64.221 65.592 59.745 5.847 

Serviceudgifter indenfor ramme 64.221 65.592 59.745 5.847 

Plan og kollektiv trafik 5.574 5.148 4.891 257 

Veje og grønne områder 30.696 30.064 26.432 3.632 

Miljø og forsyning 3.327 3.466 3.119 347 

Administration og myndighedsudøvelse 19.303 21.628 20.535 1.094 

Beredskab 5.322 5.285 4.769 516 

Brugerfinansieret område 1.439 6.299 7.440 -1.140 

Affald 1.439 6.299 7.440 -1.140 
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Tabel 4 Årets resultat for Plan og kollektiv trafik 

Busdrift 
 

Lokale busruter 

Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinjer, som går lokalt på tværs af kommunegrænserne, linje 215, 220 

og 246. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinje, 

mens den kører inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet 

hos Movia, hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som 

kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. 

 

Flextur 

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

ofte i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er økonomisk rentabel grund på grund af lave passagertal. 

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

 

På busdrift er der samlet et mindreforbrug på 220 t.kr.  

 

Mindreforbruget på busdrift skyldes COVID-19-restriktioner, der har reduceret passagernes brug af kollektiv trafik. 

Staten har kompenseret Movia for merudgifter/mindreindtægter som følge af COVID-19. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand på planområdet samt materiale til borgermøder, offentliggørelse og udarbejdelse af digitale af 

kommune- og lokalplaner. 

 

Konsulentbistanden dækker: 

 Ekstern bistand i forbindelse med løsning af lovpligtige opgaver på planområdet 

 Ekstern bistand i forbindelse med digitalisering af kommune- og lokalplaner m.m. 

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

planer. 

 

I 2020 er det brugt konsulentbistand til detailhandelsanalyse, lokalplan for Solrød Biogas og generel rådgivning in-

den for natur, miljø, plan og miljøvurdering. 

 

For konsulent bistand er der et merforbrug på 55 t.kr. Grunden til merforbruget er, at opstarten af digitaliseringen af 

lokalplaner har haft en høj engangsudgift. Samtidigt er drift aftalen med digitaliseringsfirmaet blevet opdateret til 

også at indeholde drift af digitale lokalplaner, hvilket også giver et merforbrug.  

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Plan og kollektiv trafik - samlet sum 5.574 5.148 4.891 257 

Busdrift  6.893 6.319 6.099 220 

Konsulentbistand 161 261 316 -55 

Byggesagsbehandling -1.776 -1.424 -1.413 -11 

Støttet boligbyggeri 296 -8 -111 103 
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Byggesagsbehandling 

Byrådet besluttede på møde i oktober 2020 at give en tillægsbevilling på 250.000 kr. til konsulentbistand, som kon-

sekvens for Byggeklageenhedens afgørelse om mindre opkrævning af gebyr i forhold til planloven. I den sammen-

hæng blev Byrådet orienteret om, at gebyrindtægten fremadrettet fra 2021 reduceres med 500.000 kr. 

 

I 2020 har der desuden været ekstraordinære konsulentbistandsudgifter til SKAT-/BBR-projektet, og dette projekt 

fortsætter i de kommende år. Udgifter til løn til byggesagsbehandlere fremgår under Teknik og Miljø ØD i afsnittet 

om Teknik og Miljø - administration og myndighedsudøvelse.  

 

Støttet boligbyggeri 
 

Driftssikring af boligbyggeri 

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri, eksempelvis støtte til opførelse af boliger, 

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

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

mene boligorganisationer. Ungdomsboligbidrag, flygtninges fraflytning i forbindelse med istandsættelse, lejetab mv. 

ved fraflytning, tab på garantier vedrørende realkreditlån mv. I 2020 er der et mindreforbrug på 48 t.kr. som skyldes  

færre udgifter til støtte til for opførelse af boliger og færre udgifter til drift af almene boliger. 

 

Kommissioner, råd og nævn 

Omfatter udgifter til klagesager for beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Greve Kommune base-

ret på en samarbejdsaftale kommunerne imellem. 

 

I 2020 er der et mindreforbrug på 55 t.kr. til Kommissioner, råd og nævn. Mindreforbruget skyldes, at der har været 

behandlet færre klager i beboerklagenævnet og huslejenævnet i 2020.  
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Tabel 5 Årets resultat for Veje og grønne område 

Delaftale 1  
Udgifter til vedligeholdelse og renhold af alle de kommunale veje, udearealer, centre, naturområder, vandløb, mose, 

skov, vejudstyr, strand, springvand, mm.  

Opgaven har været i udbud og varetages af ekstern entreprenør Forstas, som har overtaget den samlede opgave pr. 

1. oktober 2018. 

 
Tabel 6 Årets resultat for delaftale 1 

Veje og belægninger 

Omfatter udgifter forbundet med håndtering af driftskontrakt på vejområdet vedr. vedligehold af veje og belægninger, 

reparation og udskiftning af færdselstavler og skilte, vedligehold af rabatter, byudstyr m.v. Desuden udgifter til 

maskinel fejning af veje, fortove, pladser og stier, slåning af græs langs veje.  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Veje og grønne områder - samlet sum 30.696 30.064 26.432 3.632 

ØD samlet 20.160 20.647 19.672 975 

Delaftale 1 (ØD) 9.488 9.362 9.323 39 

Kommunal vejdrift (ØD) 10.455 11.081 10.135 945 

Slamsugning (ØD) 217 205 214 -9 

100 % overførselsret 6.937 8.517 5.811 2.706 

Pulje til slidlag  4.221 4.253 5.196 -943 

Vintertjeneste  2.716 4.264 615 3.649 

Udenfor ØD 3.600 900 949 -49 

Vejmyndighed 2.728 32 27 5 

GIS  774 771 803 -32 

Natur 97 97 119 -22 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Delaftale 1 9.488 9.362 9.323 39 

Veje og belægninger 3.469 3.343 3.496 -153 

Grønne områder og naturpladser 2.005 2.005 1.953 52 

Naturbeskyttelse 506 506 515 -8 

Natura 2000 97 97 96 2 

Klippekort for veje og grønne områder 3.410 3.410 3.264 146 
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I 2020 er der et merforbrug på 153. t.kr. som skyldes at udgifter til advokatbistand til udredning af kontraktmæssige 

uoverensstemmelser i forbindelse med vej- og parkkontrakten er placeret her.    

 

Grønne områder og naturpladser 

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

områder. Kommunen bestyrer godt 160 ha. grønne områder. Der er yderligere en mindre pulje til vedligeholdelse af 

rekreative områder. Regnskabet viser et mindreforbrug på 52 t.kr. som skyldes, indtægt som følge af bod til Forstas 

samt forskel i prisfremskrivning i budgettet sammenlignet med prisfremskrivning i betaling til Forstas. 

 

Naturbeskyttelse 

Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede naturarealer og plejeret på privatejede fredede arealer. 

Solrød Kommune har i 2020 vedtaget en Naturkvalitetsplan 2020-2024. Planen bygger oven på indsatserne fra den 

tidligere naturkvalitetsplan og fastlægger principperne for kommunens naturpleje. Planen har 5 fokuspunkter; værne 

om vores mest sårbare og unikke natur, følge udviklingen i biodiversiteten, give plads til øget biodiversitet på kom-

munale arealer, samarbejde med mange aktører om Solrøds natur (private, boligforeninger, landsbylaug, virksomhe-

der, landbruget mv.) samt inkludere biodiversitet i kommunens planer, strategier og politikker. Planen har en handle-

plan med en række indsatser, der vil søges gennemført i de kommende år. Regnskaber viser et merforbrug på 8 t. kr. 

 

Natura 2000 

Implementeringen af naturhandleplanerne for kommunes internationale naturbeskyttelsesområder forudsætter et 

opsøgende og facilliterende arbejde i forhold til lodsejerne og lodsejernes organisationer. Lodsejernes indsats i for-

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

leplanerne bliver implementerede. 

 

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

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

have en skadelig virkning på områdernes bevaringsmålsætning. 

 

I 2020 har der i lighed med de tidligere år været foretaget fugletællinger i Gl. Havdrup Mose. Fugletællingerne sker i 

samarbejde med Roskilde Kommune og er med til at danne grundlaget for forvaltningen af Natura 2000-området. 

Endvidere har der i 2020 været arbejdet på en samlet græsningsaftale for hele Gl. Havdrup Mose. Projektet har haft 

nogle udfordringer og kontrakten er derfor endnu ikke helt i mål. 

 

”Klippekort” for veje og grønne områder 

Som en del af vej- og parkudbuddet, 2018, er der oprettet et ”klippekort”, som indtil videre overvejende har været 

brugt til genopretningsopgaver på kommunens veje, stier og grønne områder, hvor der har været behov for at gen-

oprette lokaliteter eller områder, som efter aftale med entreprenøren skulle justeres/forbedres i forhold til det øn-

skede serviceniveau. Herved sikres det, at der fortsat er et fælles udgangspunkt for samarbejdet om de aftalte kon-

traktarbejder.   

 

I 2020 er der for klippekort et mindreforbrug på 146 t.kr. som skyldes at der i beløbet til klippekort indgår budget til 

udførelse af case 2 - Forskønnelse af Cementvej. Denne forventes tidligst udført af Forstas i 2021. 
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Kommunal vejdrift 
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. 

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

byskilte og andet byudstyr. 

 
Tabel 7 Årets resultat for kommunal vejdrift 

Asfalt 

Pulje til asfalt-/belægningsreparationer på veje, stier og fortove – inkl. kantsten. 

Solrød Kommune har ved årlige hovedeftersyn af hele vejnettet, fokus på en prioritering af de større belægningsar-

bejder i forhold til vejklassificering i trafikplanen. Reparation og vedligehold af belægninger prioriteres således, at 

arealerne er i en stand, der svarer til trafikkens art og størrelse. 

 

Vejbelysning 

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

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

vejbelysningen og vedligeholder over 6.000 lampeenheder. 

 

Der har i de sidste par år vist sig en stigende interesse på de private fællesveje, for muligheden for at få etableret 

permanent natdæmpning (i stedet for natslukning) i forbindelse med renoveringer af disse private belysningsanlæg. 

Interessen er fortsat i 2020, hvor renoveringer på de private veje/foreninger oftest sker i samarbejde med Seas-Nve, 

som er med til at afdække den tekniske mulighed for at få etableret fuld natdæmpning på private veje – som det er 

tilladt efter aftale med byrådet.   

 

I regnskabet for 2020 er der på vejbelysning et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes at der efterhånden er reno-

veret et stort antal mindre el-forbrugende enheder, som samlet har et mindre el-forbrug end beregnet. Det blev i 

2020 klarlagt, at en kommende direkte måling af anvendt strømforbrug kunne ændre permanent på det tidligere 

beregnede strømforbrug – og det årlige driftsbudget på vejbelysning blev således nedskrevet med knap 500.000 kr. 

fra 2021. 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Kommunal vejdrift  samlet sum 10.455 11.081 10.135 945 

Asfalt 1.666 2.205 2.255 -50 

Vejbelysning 5.621 5.706 4.620 1.086 

Afvandingselementer og  

vedligehold af brønde 
546 550 461 90 

Belægninger 250 249 207 42 

Pulje til renovering af øvrige  

kommunale parkeringspladser 
277 281 336 -55 

Fælles formål, vejområdet 861 859 1.053 -194 

Byudstyr, og skilte 904 900 865 35 

Pulje til uforudsete hændelser på  

vejområdet 
331 329 338 -9 

http://www.solrod.dk/cms/doks/Afdelinger/Teknisk%20Administration/Vej%20og%20GIS/hjemmeside/Trafikplan_2009_2013.pdf
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Afvandingselementer og vedligehold af brønde 

Vedligeholdelse af afvandingselementer, som omfatter pumpebrønde på vejanlæg, vedligehold af vejbrønde og led-

ninger samt rabatprofilering for vejafvanding. Formålet er primært at afvandingselementerne skal sikre overholdelse 

af trafiksikkerhedsmæssige standarder, og at elementerne lever op til de krav der stilles af miljømyndigheden i for-

hold til kvaliteten af afledt vejvand. 

 

I regnskabet er der et mindreforbrug på 90 t.kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes uforudset mindre forventet udgift til 

vedligehold at kommunens pumpebrønde. I forbindelse med projekt erhvervskilen, vil der dog fra 2021 blive en sup-

plerende udgift i forbindelse med en nyetableret fælles pumpebrønd, hvor Solrød Kommune også skal deltage i drift 

og vedligehold med ca. 25% i regi af KLAR-forsyning. 

 

Belægninger 

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

vejafmærkningen. Brolægning kan også omfatte opretning og vedligehold af fortovsbelægning, kantsten, svingsten, 

kantbegrænsningssten samt regulering af belægninger omkring riste og dæksler. Opgaven dækker primært over 

punktvise reparationer, som foretages for at sikre færdselssikkerheden. 

 

Pulje til Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser 

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

flisebelægning til asfalt, som en mere praktisk løsning som principielt er billigere at vedligeholde, såfremt dette giver 

mening på de enkelte p-pladser. 

 

Fælles formål, vejformål 

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

stemer. 

I 2020 er der et merforbrug på 78.000 kr. som skyldes, at det har været et stort ønske fra alle, at tilrette/udvide det 

digitale dialogværktøj/borgertip til også at kunne anvendes til driftsoperatøren, SEAS/NVE, således, at borgerne også 

kan indberette fejl på vejbelysningen via Borgertip’ appen. Hertil yderligere tilretninger af det elektroniske dialog-

værktøj, så vej-og parkoperatøren, Forstas, endnu bedre kan udføre de obligatoriske registreringer af udførte arbej-

der. 

 

For fælles formål på vejområdet er der et merforbrug på 194 t.kr. Årsagen til merforbruget – ud over tilretninger i det 

elektroniske dialogværktøj - er store omkostninger forbundet med at den lovpligtige registreringsopgave, som har til 

formål at registrerer kommunale ledninger i jord, jf. Lov om ledningsregistrering, som i mange tilfælde kun kunne 

blive registreret med dyre underjordiske filmoptagelser.    

 

Byudstyr, skilte  

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

 

Pulje til uforudsete hændelser på vejområdet 

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

 

Slamsugning 
Omfatter udgifter til slamsugning af både de kommunale vejbrønde og også vejbrønde på de private fællesvej, da 

sikring af at kunne bortlede fælles overfladevand i udgangspunktet gælder hele kommunen. 
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100 % overførselsret 
 

Pulje til slidlag  

Pulje til fastholdelse af vejkapitalen og fastholdelse af vedligeholdelsesstandarden på de offentlige veje, stier og for-

tove.  På puljen til slidlag er der i 2020 et merforbrug på 943. t.kr. som skyldes både store og komplicerede renove-

ringer på kommunens store boligveje, Gl. Køgevej og Fasanvej som stiller krav til de private tilstødende indkørsels-

arealer, som skal tilpasses/ med borgerne, men som kan afføde en uforudset økonomi, når ønsker og krav søges op-

fyldt i udførelsen af renoveringsopgaverne.  

   

Vintertjeneste 

Udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse. 

 

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

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

tertjenesten er opdelt i 5 klasser med hver sit serviceniveau. 1 - A-veje, 2 - Stier, veje og pladser, 3 - B-veje, 4 - For-

tove og øvrige arealer, 5 - C-veje.  

 

Området omfatter driftsudgifter til vintertjeneste herunder løn til kommunens snefogeder, materialer, leje af biler, 

brændstof og indkøb af salt. 

 

Vinter - grundejerforpligtigelse 

Udgifter til betaling vintertjeneste i områder hvor Solrød kommune har grundejerforpligtelser. 

 

For Vintertjeneste er der et mindreforbrug på 3.649 t. kr. Mindreforbruget skyldes den milde vinter i 2019-20. I år 

med milde vintre vil der blive et overskud, som kan bruges i år med hårde vintre. Hertil bliver evt. bodsmidler ifm. 

afvikling af vintertjenesten indbetalt på denne post som positivbeløb.    

 

Vejmyndighed 
 

Fælles formål, vejformål 

Omfatter udgifter til matrikulære berigtigelser og matrikulære andre udgifter samt kommunale veje driftstilskud og 

afvandingsbidrag fra de kommunale veje for afvanding til den offentlige kloak samt bortskaffelse af vejaffald. Herud-

over udgifter til færdselstællinger og prognoser og plangrundlag inden for vejadministration.   

 

GIS 
Området omfatter drift af kommunens tekniske kort, geografiske analyser og vedligehold af fællesoffentlige datasæt 

– herunder grundkort. Funktionalitet til redigering af data direkte fra vores primære webGIS er forbedret betydeligt i 

2020 som led i arbejdet på at få flere data med geografisk dimension op af skuffer, ud af Excelark og sat i spil i geo-

grafiske informationssystemer. I forhold til tidsforbruget har kortbilag og digitale kort til Trafikplan 2020 fyldt samt 

digitaliseringen af ledningsoplysninger på kommunalt ejede ledninger som følge af LER-loven, der har til formål at 

reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Derudover har løbende vedligehold af vej-og-park-drift-

data samt kortbilag til lokalplaner igen fyldt i 2020.  

 

Natur 
Udgifter til overvågning af dyr, fugle og planter i lokale naturområder i forbindelse med pleje og reetablering af om-

råderne. Samt planlægning af fremtidig naturpleje og dokumentation for virkning af tiltag.  
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Tabel 8 Årets resultat for Miljø og forsyning 

Vedligeholdelse af vandløb 

Udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Vedligeholdelse af vandløb omfatter oprens-

ninger ved bro rør og udgravning af de 2 udløb til Køge Bugt. Oprensning og udgravning sker efter behov hele året 

igennem.   

 

I Solrød Kommune findes der ca. 30 km vandløb. 

For hvert vandløb er der udarbejdet et regulativ. I regulativet er bl.a. anført, hvor bredt det pågældende vandløb skal 

være, og i hvilken højde vandløbets bund skal ligge, samt hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes. Vedlige-

holdelse omfatter skæring af vandplanter (grødeskæring) samt oprensning af sand, der er aflejret på vandløbsbun-

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

behandles. 

 

KLAR Forsyning bidrager til vandløbsvedligeholdelsen på grund af de store vandmængder, der kommer fra regn-

vandskloakkerne til vandløbene.  

 

Konsulent bistand, miljø  

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

petenceudvikling af miljømedarbejdere. 

Ekstern bistand dækker: 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Miljø og forsyning - samlet 3.327 3.466 3.119 347 

Miljø  3.128 3.327 3.055 272 

Vedligeholdelse af vandløb 496 557 549 9 

Konsulent bistand, miljø 453 1.073 1.126 -53 

Jordforurening 18 18 62 -44 

Miljøtilsyn – virksomheder 25 -29 0 -29 

Vandindvinding 340 338 160 178 

Recipientkvaliteter og spildevand 191 190 182 8 

Implementering af klimaplan 804 801 705 96 

Konsulent, affald 26 26 8 17 

IT-udgifter 76 76 47 29 

Robusthedsanalyse af vandløb 500 78 83 -5 

Udarbejdelse af skybrudsplan 200 199 134 65 

Renovation 199 139 64 74 

Bærbare batterier 35 35 33 2 

Administration erhverv 163 104 31 73 
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 Juridisk bistand til udarbejdelse af påbud mv. på jordforureningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelse af vandforsyningsområdet. 

 Juridisk bistand til håndhævelser på virksomheder og landbrug. 

 Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner (varmeplan, spildevandsplan, affaldsplan, 

vandforsyningsplan). 

 

Jordforurening  

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

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

Der har ikke i 2020 været udgifter til dette område. 

 

Miljøtilsyn – virksomheder  

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

 

Der er brugerbetaling på miljøtilsynene, indtægten er på ca. 20 t.kr. årligt. Indtægten varierer fra år til år, da den er 

afhængig af antal udførte tilsyn og indkomne ansøgninger om godkendelse. På grund af COVID-19-situationen blev 

der 2020 blev ikke opkrævet brugerbetaling på miljøtilsynene, da tilsynene blev udført digitalt. 

 

Ikke-brugerbetalingspligtige tilsyn, som omfatter indkøb af diverse udstyr, målinger mv. til brug ved tilsynet med 

ikke brugerbetalingspligtige virksomheder. Der har ikke i 2020 været udgifter til dette område. 

 

Vandindvinding  

Udgiften dækker modeller/værktøjer til vandindvindingstilladelser samt bistand inden for området f.eks. til tilsyn, 

udarbejdelse af diverse tilladelse m.m. 

Der er i 2020 ikke udstedt nye vandindvindingstilladelser. Det forventes at der skal udarbejdes yderligere tilladelser 

til enkeltindvindere i løbet af 2021. 

 

I 2020 er der blevet udført en synkronpejlerunde af 30 boringer. Her blev relevante boringer pejlet, med henblik på 

at vurdere indvindings-og potentiale forhold. På baggrund af resultaterne for ovennævnte synkronpejlerunde, blev 

der i 2020 optegnet et potentialekort. Derudover, blev Solrød Kommunes grundvandsmodel opdateret med ud-

gangspunkt i de nye pejlinger og aktuelle indvindinger. 

 

I 2020 påbegyndtes arbejdet med at opdatere fællesregulativet for vandværkerne i Solrød Kommune. Dette arbejder 

fortsætter i samarbejde med kommunens vandværker løbet af 2021, således at regulativet revideres så det stemmer 

overens med den aktuelle lovgivning og dertilhørende bestemmelser.  

 

I Regnskabet er der et mindreforbrug på 178 t.kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der har været færre projekter i re-

lation til vandforsyning grundet COVID-19. Derudover, blev der i 2020 ikke foretaget tilsyn med de almene vandvær-

ker. 

 

Recipientkvaliteter og spildevand 

Herunder digitalisering af Solrød Kommunes Spildevandsplan. Målet med digitalisering af spildevandsplanen er at 

lette administrationens arbejde med løbende opdatering og opfølgning på mål og indsatser i planperioden. 

 

Derudover er der et forbrug til assistance fra diverse rådgivere til myndighedsarbejde med spildevand og recipienter 

samt diverse undersøgelser i forbindelse hermed. 

 

Der har i 2020 været et mindreforbrug til analyser af badevand. Badevandskvalitet var meget fin og det var derfor 

ikke nødvendigt at udtage ekstraprøver i samme omfang som det har været tidligere. Digitalisering af spildevands-
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planen bliver vurderet i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplantillæg med indsatser for perioden 2019-

2022. 

 

Implementering af klimaplan 

Byrådet besluttede i 2019 at foretage et servicetjek af den eksisterende Klimaplan 2010-2025. Dette førte til en 

egentlig revision af klimaplanen i 2020. Arbejdet har bl.a. inkluderet en grundig kortlægning af Solrød Kommunes 

drivhusgasregnskab samt en analyse af konkrete indsatser for at reducere drivhusgasser i fremtiden. Den nye Klima-

plan 2020-2030 blev godkendt i december 2020.  

  

Klimaplanen har til formål at sikre, at Solrød Kommune bidrager til at forebygge klimaforandringer. Klimaplanen 

2020-2030 sætter nye mål, bl.a. at Solrød Kommune skal nedbringe mængden af drivhusgasser med 70 procent i 

2030. Det er samme mål, som Folketinget har sat i Klimaloven for at leve op til FN’s Parisaftale.  

 

Siden vedtagelsen af den foregående Klimaplan 2010-2025 er der blevet arbejdet målrettet med at reducere drivhus-

gasudledningen, og der er opnået synlige resultater. Den nye Klimaplan 2020-2030 indeholder 21 konkrete og reali-

stiske projekter, som ved gennemførsel vil føre til, at målene for drivhusgasudledningen i 2030 også nås.  

 

I 2020 har Team Natur og Miljø sideløbende arbejdet videre med indsatser fra den eksisterende Klimaplan 2010-

2025 (som også overføres til den nye Klimaplan 2020-2030). Disse tæller samlet set: 

 Forundersøgelser af muligheden for, at Solrød Fjernvarme a.m.b.a kan levere overskudsvarme fra Solrød Biogas 

A/S til Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup inkl. Havdrup Skole og idrætscenter.  

 Forundersøgelser af muligheden for, at Solrød Kommune kan indgå i et medejerskab med Københavns 

Kommune og HOFOR Vind om etableringen af kystnære vindmøller ved Aflandshage og Nordre Flint i Øresund. 

 

Foruden disse projekter har Team Natur og Miljø deltaget i en arbejdsgruppe om grøn transportomstilling (elbiler) i 

regi af projektet ’Energi på tværs’ samt været tilknyttet projektet ’Fælles Regional Energiomstilling’ (FREO) for kom-

muner i Region Sjælland.  

 

Budgettet til implementering af klimaplan har i 2020 fordelt sig dels på udgifter til indsatser jf. eksisterende klima-

plan 2010-2025 og dels til udgifter ifm. udarbejdelse og offentliggørelse af ny Klimaplan 2020-2030. For implemen-

tering af klimaplan er der et mindreforbrug på 96 t.kr. Årsagen til mindreforbruget er, at kommunikationsindsatsen i 

forbindelse med offentliggørelsen af Klimaplan 2020-2030 blev udsat til 2021, hvorfor fakturering af en del af de re-

elle udgifter først kunne ske i 2021.   

 

Konsulent, affald 

Budgettet dækker juridisk bistand til løsning af opgaver vedr. implementering og tolkning af renovatørkontrakt, 

overholdelse af og tolkning af lovgivning/regulativer m.v. 

 

IT-udgifter 

Udgifter til IT-programmer på miljøområdet. I 2020 har der ikke været udgifter til opdateringer og dermed et min-

dreforbrug 29.000.   

 

Robusthedsanalyse af vandløb  

Der er gennemført en robusthedsanalyse af de offentlige vandløb i 2020. Analysens viser noget om, hvor meget 

mere vand et vandløb kan tåle at modtage fra befæstede arealer i byområderne. Resultaterne skal bl.a. danne grund-

lag for fremtidige udledningstilladelser til vandløb. 
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Udarbejdelse af skybrudsplan  

 

Der er i 2020 udarbejdet en ”Konkretisering af Solrød Kommunes Klimatilpasningsplan 2017-2029- med vurdering af 

behov for skybrudssikring” 

 

I regnskabet for 2020 er der et mindreforbrug på 65 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været sammenhæng 

mellem flere opgaver og udgiften dermed blev mindre end først antaget. 

 

Renovation  
 

Bærbare batterier 

Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer. 

 

Administration erhverv 

Udgifter til administration vedrørende affaldsordninger for erhverv.  

 

Der er et mindreforbrug i 2020 på 73 t.kr. Mindreforbruget skyldes manglende justering af budgettet efter området 

er overgået til at være skattefinansieret område. Budgettet vil blive justeret i forbindelse med budgetopfølgning 

30.4.2021 og i budget 2022-2025. 

 
Tabel 9 Årets resultat for Administration og myndighedsudøvelse 

Teknik og Miljø ØD 
Udgiften dækker løn til administrativt personale. 

 

I 2020 er der for Teknik og Miljø, ØD et mindreforbrug på 816 t.kr. Årsagerne omfatter bl.a. vakante stillinger, som 

det har været svært at besætte, hvilket har forsinket ansættelsen samt at byrådet i december 2020 bevilligede 

600.000 kr. til en medarbejder til implementeringen af klimaplanen. 

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknik og Miljø Administration og 

myndighedsudøvelse – samlet 
19.303 21.628 20.535 1.094 

Teknik og Miljø, ØD 17.911 20.035 19.220 816 

Teknisk Sekretariat 1.392 1.593 1.315 278 
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Teknisk Sekretariat 
 
Tabel 10 Årets resultat for Teknisk Sekretariat 

Strandlaug 

Tilskud til Solrød Strandrenselaug, som varetager rensning af stranden. 

 

Hegnssyn 

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

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

hegnsyn at udgøre 3-5. I 2020 var der dog kun 2 hegnssyn. 

 

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

tingenter, honorarer til specialister samt indkøb af lov- og vejledningsmateriale. 

 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand generelt til Teknik og Miljø, som ikke hører under myndighedsområder. Merforbrug skyldes øget 

konsulentudgifter til mindre projekter bl.a. til projekt udvikling af Magleengen.  

 

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver  

Området omfatter udgifterne til at få digitaliseret nye byggesager. 

 

Pulje til rekreative områder 

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

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

 

Pulje: ”Gør Solrød smukkere” 

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

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

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

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknisk Sekretariat samlet sum 1.392 1.593 1.315 278 

Strandlaug 465 451 441 10 

Hegnsyn 9 9 -4 13 

Konsulentbistand 138 137 235 -97 

Digitalisering vedrørende byggesagsopgaver 80 79 19 60 

Pulje til rekreative områder 230 234 233 0 

Pulje: ”Gør Solrød Smukkere” 410 528 228 300 

Gate 21 61 61 46 15 

Kontingent Solrød Centerforening -1 59 99 -40 

Erhvervskilen myndighedsbehandling 0 36 19 17 
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selvorganiserede grupper. Mindreforbrug skyldes ændret finansiering af fugletårn i Gl. Havdrup Mose i november må-

ned, som derfor udskød projektet. 

 

 

Gate 21 

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

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

Hovedstaden og Region Skåne – Greater Copenhagen.  

 

Kontingent Solrød Centerforening 

Kontingent til Solrød Centerforening for de ejendomme som kommunen har beliggende i centeret. Bruges bl.a. til 

julebelysningen. 

 

Erhvervskilen myndighedsbehandling 

I forbindelse med udbygningsaftalen og myndighedsbehandlingen af VVM på fase 1 i Erhvervskilen (E20 Park) har 

det været nødvendig med bistand fra eksterne rådgivere. VVM på fase 2 pågår i 2021. 

 

Tabel 11 Årets resultat for Beredskab 

Redningsberedskab 
Efter det i ultimo 2018 blev besluttet at opløse Østsjællands Beredskab med udgangen af 2019 har Solrød Kommune 

indgået i et samarbejde med Køge kommune, hvor Køge Kommunes ETK-Brand og Redning varetager beredskabs-

opgaven i Solrød, Stevns og Køge. ETK Brand og Redning overtog formelt ansvaret for redningsberedskabet i de tre 

kommuner fra Østsjællands Beredskab 1. januar 2020. 

 

Redningsberedskabet yder øjeblikkelig livreddende, 

begrænsende og afhjælpende indsats i tilfælde af: 

 

 brand eller overhængende fare for brand  

 eksplosion 

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

 færdselsuheld 

 sammenstyrtningsulykker 

 togulykker 

 flyulykker til lands 

 naturkatastrofer 

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

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

 

I juni 2020 godkendte Byrådet den nye risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab. 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Beredskab – samlet sum 5.322 5.285 4.769 516 

Beredskab (ØD) 5.322 5.285 4.769 516 
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For beredskabet er der i 2020 et mindreforbrug på 516 t.kr. som skyldes at beløbet er reserveret til udgift i forbin-

delse med opløsning af Østsjællands Beredskaber, først vil blive udbetalt når det endelige regnskab for 2020 er god-

kendt i alle kommuner (Roskilde, Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Køge, Stevns, Solrød). Overskuddet søges 

derfor overført til 2021. 

 

Tabel 12 Årets resultat for brugerfinansieret område 

Affaldshåndtering 
Affaldsområdets ordninger er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Der foretages mellemregning mellem 

kommunen og de enkelte ordninger.  

 

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

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

år. 

 

Den kommunale affaldsplan skal gælde for 12 år og revideres hvert 6 år. Den nugældende affaldsplan (affaldshånd-

teringsplan) gælder fra 2014 til 2024. Den skulle have været revideret fra 2020, men dette er blevet udskudt, fordi 

Miljøstyrelsen har givet kommunerne lov til at vente med at lave nye affaldsplaner, indtil den nye nationale Ressour-

cestrategi er vedtaget (forventeligt i 2021). 

 

Udbud af indsamlingsordningerne er sket i 2018 med virkning fra 1. marts 2020. I affaldsplanen er der mål om at 

opnå 50 % genanvendelse senest i 2022. For at opnå målet er der pr. 1. marts 2020 indført en ny affaldsordning som 

betyder, at borgerne skal foretage en øget sortering af dagrenovationen, således at madaffald og plastaffald også 

bliver frasorteret. I takt med at administrationen har fået erfaring med og justeret på den daglige drift, har det også 

påvirket forbrug og budget for 2020 og fremefter. 

 

I 2020 er der arbejdet med indkøring af den nye ordning samt en forsøgsordning, der har til formål at give admini-

strationen erfaringer med sortering af ti affaldsfraktioner ved alle husstande i 2021 efter nye krav fra Miljøstyrelsen. 

 

2020 har desuden været præget af markant større mængder affald fra husstandene siden den første lock-down i 

marts 2020. Desuden har markedet for afsætning af affald været påvirket at situationen med COVID-19, hvilket har 

ført til faldende priser på salg af genanvendelige materialer. 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Brugerfinansieret område – samlet sum 1.439 6.299 7.440 -1.140 

Generel administration 58 -278 582 -860 

Ordninger for dagrenovation – restaffald 1.384 2.044 2.067 -23 

Ordninger for storskrald og haveaffald 640 2.131 1.807 324 

Ordninger for glas, papir og pap -569 1.160 2.417 -1.257 

Ordninger for farligt affald -16 413 343 70 

Ordninger for genbrugsstationer -57 829 224 606 
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Generel administration 

Borgerinformation, konsulentydelser og IT-udgifter m.v., samt daglig drift og service, kvalitetssikring og planlægning 

vedrørende alle renovationsordninger.  

 

På generel administration er der samlet et merforbrug på 860 t.kr. Merforbruget skyldes, at: 

 Udgifter til tryk af sorteringsvejledninger og infomateriale for den nye affaldsordning faldt i 2020 i stedet for i 

2019 som oprindeligt budgetteret 

 Der blev genoptrykt informationsmaterialer om den nye ordning pga. stor efterspørgsel fra borgerne 

 Der blev benyttet et eksternt call-center for at sikre hurtig service for alle borgerhenvendelser ifm. 

implementering af den nye ordning 

 Borgerne i høj grad har tilmeldt sig besked-service for at få sms og e-mail om tømmedage på alle ordningerne, 

hvilket har ført til større udgifter til udsendelse af beskeder 

 Der er igangsat forsøg med indsamling af fødevarekartoner og tekstiler for at få viden inden de nye fraktioner 

skal indsamles fra 2021.  

 

Ordninger for dagrenovation – restaffald og madaffald 

Udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald 

og madaffald). 

 

Ordninger for storskrald og haveaffald 

Udgifter og indtægter drift af ordninger for storskrald og haveaffald.  I 2020 er der et mindreforbrug på 324 t.kr. hvil-

ket skyldes et mindreforbrug på budgettet for kørsel af storskrald. Det er blevet opskrevet ifm. budgetændring grun-

det forventninger til ny renovatørkontrakt gældende fra 1. marts 2020, men fremskrivningen har været for højt sat ift. 

det egentlige forbrug. 

 

Ordninger for glas, papir og pap 

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift af ordninger for glas, papir og pap. Ordninger for glas papir og pap har 

et merforbrug på 1.257 t.kr. Merforbruget skyldes, at: 

1) Indtægter for salg af genanvendelige materialer såsom papir, pap, glas og metal er faldet kraftigt, da COVID-19 

har påvirket efterspørgslen og dermed priserne på markedet, og det har været svært at budgettere efter den særlige 

situation. Desuden er der indsamlet større mængder end forventet, hvilket har gjort udgiften til behandling endnu 

større. 

2) Der er blevet indkøbt og udskiftet flere beholdere end forventeligt, især fordi flere affaldsgårde manglede kapaci-

tet til pap, da de først begyndte at sortere for alvor og derfor har fået flere beholdere opstillet. 

3) Der er blevet justeret på tømmefrekvenser for pap, papir og plast for fælles affaldsgårde, så de har fået tømt of-

tere for at undgå overfyldninger, hvilket har givet større udgifter til tømninger end budgetteret. 

 

Ordninger for farligt affald 

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

 

På ordninger for farligt affald er der et mindreforbrug på 70 t.kr. som skyldes et mindreforbrug på budgettet for kør-

sel af miljøkasser. Det er blevet opskrevet ifm. budgetændring grundet ændring i indsamlingen og tilhørende al-

longe til kontrakten, men fremskrivningen har været for højt sat ift. det egentlige forbrug.  

 

Genbrugsstationer 

Udgifter og indtægter vedrørende private borgeres brug af genbrugsstationer.  

 

I 2020 har borgerne i Solrød Kommune både kunnet benytte Miljøcenter Greve og ARGO. Fra 1. maj 2020 ophørte 

aftalen med Miljøcenter Greve. Solrød Kommune har betalt en fast pris for borgernes brug af Miljøcenter Greve, 
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mens der for ARGOs genbrugspladser betales per borgerbesøg.  I regnskabet er der for genbrugspladser et mindre-

forbrug på 606 t.kr. som skyldes at budgettet blev opjusteret under en forventning om, at den høje besøgsrate som 

følge af COVID-19-situationen fra forår, sommer og efterår ville fortsætte året ud. Det viste sig dog, at der kom færre 

besøgende hen mod slutningen af året. 

 
Tabel 13 Kommunens tilgodehavender hos ordninger og kommunens gæld til ordningerne 

ORDNINGER I 1.000 KR. TILGODEHAVENDE GÆLD 

General administration - husholdninger 2.155  

Dagrenovation 0 844 

Storskrald og haveaffald 147  

Glas, papir og pap 4.545  

Ordninger for farligt affald 184  

Genbrugsstationer – husholdninger 850  

Genbrugsstationer - erhverv 563  

Netto tilgodehavende 7.600  
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Tabel 14 Årets resultat for øvrige afdelinger 

Visitations- og Koordinationsenheden 
 

Flexhandicap  

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

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

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

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

 

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

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

tandlæge m.fl.). 

 

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

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

ligt overstige, hvad en tilsvarende rejse koster i den traditionelle kollektive trafik. Borgerens bopælskommune dæk-

ker nettoudgifterne til kørslen. 

 

 

Borgerservice 
Skadedyrsbekæmpelse  

Udgifter og indtægter i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Skadedyrsbekæmpelse af rotter opkræves over ejen-

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

offentliggjort på www.solrod.dk. 

 

For skadedyrsbekæmpelse er der et mindreforbrug på 69 t.kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af anmeldel-

ser og lavere udgifter til gift. 

 

Personaleafdelingen 
Løn til I/A leder og arbejdsskadeforsikring. 

 

 

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Øvrige afdelinger - samlet sum 1.734 1.846 1.686 161 

Indenfor Servicerammen 1.734 1.846 1.686 161 

Visitations- og Koordinationsenheden 751 726 688 38 

Borgerservice 1 0 -68 69 

Personaleafdelingen 982 1.120 1.066 54 

http://www.solrod.dk/


Politikområde 3:

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

sætning for, at vi samlet set som kommune effektivt kan 

løse de vigtige borgernære opgaver. 

 

Politikområdet Kommunale ejendomme handler om, at 

vi skaber gode og fleksible fysiske rammer for kommu-

nens forskellige opgaver og for borgernes aktiviteter i 

kommunen. 

 

De kommunale ejendomme udgør en stor økonomisk 

værdi, og en effektiv ejendomsdrift er derfor en af træ-

destenene til at være en driftig kommune med orden i 

økonomien. 

 

Der er desuden fokus på en bæredygtig udvikling i for-

hold at udnytte mulighederne for vedvarende energi og 

for at reducere udledningen af CO2. 

Vi planlægger så langsigtet som muligt, således at vi ta-

ger højde for et stigende behov for fysiske rammer i takt 

med, at der bliver flere borgere i Solrød Kommune, her-

under særligt flere børn og flere ældre. 

 

Mere konkret omfatter politikområdet følgende  

opgaver: 

 

 Vedligehold af kommunens ejendomme 

 Drift af kommunale ejendomme 

 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 3. 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 3 
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Tabel 1 Mål for Kommunale ejendomme 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningsmasse 

Borgerne skal opleve, at volumen og indret-

ning af den kommunale bygningsmasse gi-

ver gode rammer for udøvelse af kommunal 

institutionsdrift, administration og andre 

kommunale funktioner. 

  

Det sker ved, at bygningsmassen indrettes 

og løbende tilpasses de aktuelle brugeres 

behov med mest mulig lokalefællesskab og 

funktionsfleksibilitet. 

Der er i 2020 igangsat og 

realiseret en række nye 

byggerier og 

renoveringsprojekter, herunder 

bl.a. Eventyrhaven, Havdrup 

Skole etape 2 og 3, om- og 

tilbygning af Egebo og 

genopretning af 

Uglegårdsskolen. 

Der arbejdes i 2021 på, at der 

skabes attraktive, bæredygtige 

fysiske rammer for det gode 

børneliv, ældreliv, kultur- og 

idrætsliv. Dette sker bl.a. ved 

opførelse af ny idrætshal, 

fortsat genopretning af 

Uglegårdsskolen, en 

optimering af genoptrænings-

centret samt om- og 

tilbygning af Birkebo.   

Drift og vedligehold 

Borgerne skal opleve, at den kommunale 

bygningsmasse er funktionel og i ordentlig 

stand. 

  

Det sker ved, at kommunale bygninger og 

deres udearealer drives og vedligeholdes, så 

bygningskapitalen fastholdes, og bygninger 

og omgivelser fremstår indbydende og vel-

holdte. 

Der er i 2020 udarbejdet drift- 

og vedligeholdelsesplaner 

med henblik på en effektiv 

drift af kommunens 

ejendomme. Endvidere 

arbejdes med en øget 

digitalisering af arealer og 

ejendomme for løbende at få 

et endnu bedre overblik over 

eksisterende arealer, 

funktioner, anvendelse, 

økonomi samt drift- og 

vedligeholdelsesopgaver. 

Drift og vedligeholdelses-

planer revideres i 2021 med 

henblik på et 10-årigt 

vedligeholdelsesoverblik. 

Ligeledes arbejdes der 

yderligere med udbygning af 

CTS-systemer til central styring 

af energi og varme. 

 

 

 

 

 

Målsætninger på området  
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte  

 Orden i økonomien  

 Bæredygtig udvikling 

 

Service 

Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er 

effektiv. 

  

Det sker ved, at ejendomsdriften planlæg-

ges, tilrettelægges og, hvor det er relevant, 

udføres i samarbejde med brugerne, så de-

res særlige behov og ønsker i forhold til 

bygnings- og institutionsdriften i videst mu-

ligt omfang imødekommes i overensstem-

melse med vedtagne serviceniveauer. 

Der er i 2020 arbejdet 

kontinuerligt på at forbedre, 

effektivisere og udbygge 

servicen i dialog med 

brugerne. Der er gennemført 

evaluering af området i 

efteråret 2020. 

Der vil forsat i 2021 blive 

arbejdet kontinuerligt på at 

forbedre, effektivisere og 

udbygge ejendomsservicen i 

dialog med brugerne. 

Bæredygtighed 

Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bli-

ver prioriteret i kommunale bygninger. 

  

Det sker ved at fokusere på ressourcebe-

svarende tiltag og mulighederne for at ud-

nytte vedvarende energi samt reduktion af 

CO2 udledning. 

Der er i 2020 iværksat de 

projekter, der er mulighed for 

inden for den økonomiske 

ramme. Endvidere er der 

etableret et teknikcenter med 

monitorering og styring af de 

tekniske systemer og 

energistyringssystemer. 

Teknikcentret har også 

ansvaret for bl.a. etablering af 

ABA-anlæg. 

I 2021 udarbejdes der en 

energistrategi for kommunens 

ejendomme, herunder 

udformes grønne kriterier for 

nybyggeri, renovering og drift, 

som bl.a. kommer til at gælde i 

nye udbud og 

indkøbsordninger samt i 

driften af de eksisterende 

bygninger.  
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 3 fremgår af tabel 2 nedenfor. 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 1.808. i forhold til det korrigerede budget, som var på 

59.207 t.kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 3.481 t.kr. 

 

Mindreforbruget skyldes primært, samt at energiudgifterne er lavere på grund af øget fokus på energioptimering, 

lavere priser på naturgas og mindre varmeforbrug som følge af skolernes og institutionernes nedlukning i forbin-

delse med COVID-19 i foråret/efteråret. Derudover mindreudgifter på forsikringsområdet. Desuden at driftsopgaver 

på bygninger der var planlagt i 2020 er blevet udskudt til 2021 

 
Tabel 2 Årets resultat for politikområde 3 

 

 

 

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 3 – samlet sum 60.700 59.027 57.218 1.808 

Serviceudgifter indenfor ramme 60.700 59.027 57.218 1.808 

Teknik og Miljø 60.547 59.168 57.292 1.877 

Øvrige områder 152 -142 -73 -69 
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Året har i Ejendomscenteret været præget af flere an-

lægssager af varierende størrelse. Helhedsplan for Hav-

drup Skole, Bygning N, samt etablering af et fagtorv, 

Færdigetablering af Eventyrhaven i Havdrup og Egebo 

om- og tilbygning samt en tilbygning til Tryllehytten. 

Derudover er genopretningsplanen for Uglegårdsskolen 

startet op, og der i gangsat omfattende renoveringer af 

bygninger og kloaker.  

 

I forbindelse med de mange tiltag hen over året i forbin-

delse med COVID-19, har især de tekniske servicemed-

arbejdere haft travlt, og har ydet en flot indsats. Her kan 

nævnes produktion og opsætning af midlertidige vaske-

stationer samt opstilling af ekstra toiletforhold på stort 

set alle skoler/institutioner. 

 

På trods af den verserende COVID-19 pandemi har der 

været en omfattende aktivitet inden for det planlagte 

drift og vedligeholdelse, som har betydet en lang række 

af større og mindre renoveringsopgaver. Eksempelvis 

gennemgik Poppelbo en omdannelse og renovering af 

flere lokaler. På Nøddebo er alle facader blevet malet, 

og på dele af institutionens udearealer, er der udført an-

lægsarbejder for at sikre bedre afvanding efter regnvejr.  

 

Endvidere har Trylleskovens toiletbygning gennemgået 

en omfattende renovering, indvendigt og udvendigt, 

hvortil der også er isat nyt låsesystem inklusiv overvåg-

ning af bygning og areal.  

 

I 2020 har forsikringsporteføljen været udbudt med en 

besparelse til følge.  

 

 

Den integrerede daginstitution Eventyrhaven. 

 

 

 

 

Den renoverede toiletbygning i Trylleskoven.  

  

 

 

 

Årets gang på området 
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Årets resultat for Teknik og Miljø viser samlet et mindreforbrug på 1.877 t.kr. Tabel 3 viser en udspecificering af årets 

resultat for de enkelte delområder.  

 
Tabel 3 Årets resultat for Teknik og Miljø 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknik og Miljø – samlet sum 60.547 59.168 57.292 1.877 

Serviceudgifter inden for rammen 60.547 59.168 57.292 1.877 

Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme 3.154 3.255 2.843 412 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang 1.321 1 0 1 

Områder inden for  

Ejendomscenterets ØD-ramme 
27.418 29.322 29.171 151 

Områder uden for  

Ejendomscenterets ØD-ramme 
28.655 26.590 25.277 1.313 

 
Udgifter inden for Teknik og Miljøs ØD-ramme 

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 412 t.kr. som delvis skyldes en vakant stilling samt en manglende regulering i 

forhold til flytning af arbejdsopgaver fra politikområde 3 til politikområde 2. 

 

Puljemidler med 100 % overførselsadgang 

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

politik. Udgifterne afholdes på de enkelte bygninger og budgettet omplaceres fra til de steder, hvor der er lavet 

energiforbedrende tiltag. Energiforbedrende investeringer kan lånefinansieres. 

 

  

Teknik og Miljø 
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Områder inden for Ejendomscenterets ØD-ramme 
Der er et samlet mindreforbrug på 151 t.kr., der er specificeret i tabel 4. 

 
Tabel 4 Årets resultat for Ejendomscenterets ØD-ramme 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Områder inden for Ejendomscenterets  

ØD-ramme 27.418 29.322 29.171 151 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 10.623 13.297 13.265 33 

Udvendig bygningsvedligeholdelse 6.212 4.227 4.204 23 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.395 4.545 4.518 27 

Personaleudgifter, ejendomscentret 6.458 6.741 6.684 57 

Serviceaftaler 1.730 511 501 11 

 

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

ning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. 

 

Langsigtede vedligeholdelsesplaner justeres hvert år på baggrund af en årlig bygningsgennemgang af den samlede 

bygningsmasse. 

 

Bygningsvedligeholdelsen kategoriseres således: 

 Indvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udvendig bygningsvedligeholdelse 

 Udearealer 

 

Ud fra de 3 områder, er der følgende opdelinger: 

 Akut vedligeholdelse 

Skader/beskadigelser, der opstår, hvor skaden skal afhjælpes her og nu for at forhindre varige skader på 

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

indtrængen eller rottebekæmpelse. 

 Løbende vedligeholdelse 

Skader/beskadigelser, der ikke nødvendigvis skal laves her og nu. Eksempelvis defekte dørkarme, 

beskadigede belægninger, vedligeholdelse af vinduer, døre, gulve. 

 Planlagt vedligeholdelse 

Ved årlig gennemgang af bygningerne opgøres ønsker/behov for større bygningsmæssige forbedringer, 

såsom isætning af nye vinduer, facaderenoveringer m.v., således at byggeriet kvalitetsmæssigt forbedres. På 

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

belægninger m.m. 

 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 

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

installationer eller opsætning af nye vægge ved ruminddeling. 
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Udvendig bygningsvedligeholdelse 

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

eller maling af facade på bygninger. 

 

Vedligeholdelse af udenomsarealer 

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

af faldunderlag samt græs- og hækkeklipning. 

 

Personaleudgifter, Ejendomscentret 

Dette område omfatter løn til personale vedrørende bygningsdrift og de tekniske servicemedarbejderes græs- og 

hækkeklipning. 

 

Serviceaftaler 

Udgifter til serviceaftaler på f.eks. elevatorer, ventilationsanlæg, tyverialarmer og brandalarmer. 
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Områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme 
Der er et samlet mindreforbrug på 1.313 t.kr., der er specificeret i tabel 5. 

 
Tabel 5 Årets resultat for områder uden for Ejendomscenterets ØD-ramme 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Områder uden for Ejendomscentrets ØD-

ramme 
28.655 26.590 25.277 1.313 

Energiudgifter 13.561 12.360 11.407 953 

Renovation 981 977 1.015 -38 

Rengøring og vinduespolering 10.591 11.225 11.230 -5 

Måtteleje 130 131 128 3 

Central forsikring 3.265 2.394 2.039 355 

Skatter og afgifter 90 91 71 20 

Indtægter -869 -841 -832 -10 

Øvrige udgifter 905 254 219 35 

 

Energiudgifter 

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

 

På energiudgifter er der et mindreforbrug på 953 t.kr. Mindre forbruget kan begrundes med to ting. COVID-19 har 

periodevist betydet lukninger på tværs af næsten alle de kommunale bygninger. En del af mindre forbruget skyldes 

også kommunens indsats for at nedbringe energiforbrug og CO2 udledning igennem energibesparende projekter, 

såsom udskiftning af lyskilder på bl.a. Solrød bibliotek, Havdrup Skole, samt nogle af de mindre daginstitutioner og 

optimering af ventilationsanlæg. 

 

Renovation 

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

 

Rengøring og vinduespolering 

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

ning af aftalte justeringer. 

 

Måtteleje 

Udgifter til leje og rengøring af måtter. 

 

Central forsikring 

Udgifter til forsikringer af bygninger, køretøjer, ansvar, arbejdsskade, kollektiv ulykke, plejeanbragte personer, er-

hvervsforsikringer m. fl., hvor en del af budgettet anvendes til mæglerydelse samt selvrisiko ved skader og lign. 

 

Desuden er der udgifter til risikostyringspuljen, som anvendes til opgaver der kan forebygge og reducere skadesom-

fanget og forsikringsudbetalingen på kommunens egne ejendomme. Eksempelvis opsætning af brandalarmeringsan-

læg, overvågningsudstyr m.v. 
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På central forsikring er der et mindreforbrug på 355 t.kr. Det skyldes et merforbrug på ca. 86.000 kr. til Willis på 

grund af honorar til forsikringsudbuddet. Der er desuden et mindreforbrug på Selvrisikopuljen på ca. 206.000 kr. Det 

skyldes at der stadig arbejdes på at gøre afdelingerne opmærksomme på muligheden for hjælp fra selvrisikopuljen. 

Sidst er der er et mindreforbrug på Risikostyringspuljen på ca. 231.000 kr., der skyldes at nogle faktura for igangsat 

arbejde er modtaget i 2021. 
 

Skatter og afgifter 

Udgifter vedrørende ejendomsskatter og afgifter på motorkøretøjer.  

 

Indtægter 

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

 

Øvrige udgifter 

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

drift. Desuden indeholder området udgifter som ikke er placeret på de ovenstående kategorier.  
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Årets resultat for Øvrige afdelinger vises i tabel 6. 
 

Tabel 6 Årets resultat for Øvrige afdelinger 

Job- og Socialcenteret 
Omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter og indtægter for boliger med sociale formål på adresserne Lindevej 15, 

Egeparken 33A og Flasken 1, Hyldevej 12 og Majsmarken 6. 

 

Der er en merudgift/mindreindtægt på 64 t.kr. som skyldes at 107 t.kr. i mindreforbrug på generelle istandsættelser 

er udskudt til 2021, samt at der har været 178 t.kr færre indtægter end forventet.  

 

 

UngSolrød 
Udgifter til baneleje for manøvrebane ved Solrød Gl. Skole. 

 

Økonomiafdelingen  
Udgifter på området i forbindelse med COVID-19. 

  

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Øvrige afdelinger - samlet sum 152 -142 -73 -69 

Job- og Socialcenteret  143 -160 -95 -64 

UngSolrød 10 10 14 -4 

Økonomiafdelingen 0 8 8 0 



Politikområde 4:

Administration,  
borger- og  

erhvervsservice
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En effektiv administration er en forudsætning for, at vi 

samlet set som kommune effektivt kan løse de vigtige 

borgernære opgaver. 

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsser-

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

at skabe gode rammer for byrådet, den administrative 

ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institu-

tioner med henblik på at understøtte kommunens drift 

og udvikling. 

 

Mere konkret omfatter politikområdet en professio-

nel og sikker drift, styring og udvikling af: 

 Kommunens økonomi 

 Betjening af den politiske og administrative ledelse 

 It og digitalisering 

 Kommunikation 

 Udvikling af organisationen 

 Løn og personale 

 HR  

 Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, 

kantinedrift mv.) 

 Kommunal-, folketings- og EU-parlamentsvalg 

 

Politikområdet omfatter også kommunens Borgerser-

vice, hvor vi har samlet de ydelser, ekspeditioner og in-

formationer, som mange borgere har brug for. Dermed 

kan borgerne få svar på de fleste spørgsmål ét og 

samme sted. 

 

Endelig handler politikområdet om kommunens service i 

forhold til erhvervsområdet, hvor vi har fokus på fortsat 

at skabe attraktive rammer for at starte og drive virk-

somhed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i samar-

bejde med Greve-Solrød Erhvervsservice. 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 4. 

 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 4 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1
.0

0
0
 k

r

Regnskab 2020

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug i alt

Politikområde 04: 

Administration, borger- og erhvervsservice 



 

ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 4: ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 

73 

 

Tabel 1 Mål for Borgerbetjening, administration og byråd 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Bæredygtig udvikling  

 Orden i økonomien 

Automatisering af arbejdsprocesser 

Borgerne skal opleve et fokus på kerneop-

gaven.  

  

Det sker ved automatisering af relevante 

manuelle arbejdsprocesser (robotics). 

Der er i 2020 automatiseret 22 ma-

nuelle processer.  

 

Arbejdet med automatisering af 

processer fortsætter i 2021.  

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar 

Kommunikation om kommunen 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune 

er det bedste sted at leve og bo.  

  

Det sker gennem historier i pressen og på 

de sociale medier, der fremhæver Solrød 

Kommunes mange aktiver. 

Der er i 2020 lavet en lang række 

historier til pressen og de sociale 

medier om Solrød Kommunes 

mange aktiver, fx om udviklingen af 

Solrød Idrætscenter, de nye boliger 

i Green Hills, diverse aktiviteter på 

kommunens institutioner m.m.  

 

Der vil i 2021 være et særligt fokus 

på at fortælle de gode historier fra 

teknik- og miljøområdet. 

Målrettet kommunikation med borgerne 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune 

kommunikerer målrettet og direkte med 

dem.  

  

Det sker ved at styrke kommunikationen i 

kampagner og projekter samt ved at styrke 

den personlige og direkte kommunikation 

med borgerne samt på de sociale medier. 

Der er i 2020 arbejdet med bl.a. føl-

gende kommunikations-kampag-

ner: 

 Ny affaldsordning 

 Kystsikring 

 

Arbejdet fortsætter i 2021, hvor der 

fx vil være fokus på ”Bo trygt”-kam-

pagnen og klimaplanen. 

Attraktivt at være virksomhed 

Virksomhederne skal opleve, at det er at-

traktivt at starte og drive virksomhed i Sol-

rød Kommune.  

  

Det sker ved at understøtte virksomheder-

nes ønsker og behov ved at sikre relevant 

og nødvendig viden om mulighederne i 

samarbejdet med Solrød Kommune samt 

erhvervsfremmesystemet. 

I 2020 har der været afholdt et in-

formationsmøde for iværksættere 

og seks virksomhedsbesøg med de 

lokale virksomheder.  

De to årlige dialogmøder med hen-

holdsvis lokale erhvervsorganisatio-

ner og lokale virksomheder har væ-

ret aflyst pga. COVID-19-restriktio-

ner.  

 

Arbejdet og afholdelse af nye dia-

logmøder mv. vil fortsætte i 2021, 

hvor der også vil være fokus på af-

dækning af gamle og nye initiativer 

på erhvervsområdet. Dette vil ske i 

tæt samarbejde med kommunens 

Målsætninger på området 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

leverandør, som varetager den ba-

sale erhvervsindsats. 

 

 Orden i økonomien 

 Bæredygtig udvikling 

 Læring og udvikling hele 

livet 

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte 

Attraktiv arbejdsplads 

Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kom-

mune er en attraktiv arbejdsplads, som de 

er stolte af. 

 Det sker ved at: 

 Arbejde med rekruttering og 

fastholdelse af kompetente 

medarbejdere. 

 Fastholde indsats på trivsel og nærvær 

jf. Projekt Nærvær. 

 Der arbejdes med at udbygge 

storytelling og arbejdspladsens image. 

Der arbejdes med en model for 

fleksibel arbejdstid, hvor fleksibilitet 

for medarbejderne kombineres 

med service for borgerne. Modellen 

forventes implementeret i 2021. 

 

Der har været arbejdet med strate-

gisk kompetenceu-dvikling i 2020, 

hvilket fortsætter i 2021. Her skal 

der også udarbejdes en strategi for 

rekruttering og onboarding samt 

en strategi for kompetence-udvik-

ling. 

 

Der er arbejdet med trivsel og nær-

vær særligt i Hjemmeplejen. Dette 

arbejde fortsætter i 2021 både i 

Hjemmeplejen og generelt i kom-

munen. 

 

Ovenstående initiativer anvendes 

også i branding af kommunen, hvil-

ket fortsætter i 2021. 
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 4 fremgår af tabel 3 nedenfor. 

 

Politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 19,656 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget, og et 

mindreforbrug på 25,054 mio.kr i forhold til det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret 

budget kommer af givne tillægsbevillinger på samlet -0,530 mio. kr. samt omplaceringer for -4,868 mio. kr. 

 

Omfanget af tillægsbevillinger og omplaceringer på området er relativt stort. Dette skyldes at området indeholder 

budgetreserver, lønpuljer samt syge- og barselspuljer. Disse omplaceres eller bevilliges ud til andre områder i løbet 

af året. En betydelig del af det samlede mindreforbrug skyldes derfor også resterende midler i de ovennævnte puljer 

og reserver. Dertil kommer et mindreforbrug på diverse almindelige puljer og projekter. 

 

Alle budgetter og udgifter på politikområdet er kategoriseret som serviceudgifter indenfor ramme. Derfor vil alle ta-

beller på området kun indeholde dette. 

 
Tabel 2 Årets resultat for politikområde 4 

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 4 – samlet sum 111.752 106.353 86.697 19.656 

Serviceudgifter indenfor ramme 111.752 106.353 86.697 19.656 

Ledelsessekretariat og IT 41.992 44.969 41.170 3.799 

Økonomiafdelingen 22.420 16.570 6.048 10.522 

Personaleafdelingen 33.308 30.389 26.602 3.787 

Borgerservice 10.426 10.787 9.614 1.173 

Øvrige afdelinger 3.606 3.639 3.263 376 
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Årets gang 
Lige som for resten af kommunen har 2020 også for Le-

delsessekretariatet og Team IT været meget påvirket af 

den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-

19. 

 

Der er bl.a. blevet brugt ressourcer på at få hjemmear-

bejdet til at fungere rent it-teknisk for alle de mange 

medarbejdere, som i 2020 har været hjemsendt. Der er 

blevet afholdt digitale møder for de politiske udvalg og 

Byrådet samt et digitalt borgermøde, og der er blevet 

arbejdet med grundig kommunikation til borgerne om 

COVID-19, bl.a. via kommunens hjemmeside og face-

bookside. Endelig har der været stort fokus på intern 

kommunikation til medarbejdere og ledere i Solrød 

Kommune om retningslinjerne i forbindelse med CO-

VID-19. 

 

Hele it- og digitaliseringsområdet er i en rivende udvik-

ling, som hele tiden går hurtigere og hurtigere. I 2020 er 

der lige som de seneste år blevet arbejdet intensivt med 

at følge med den digitale omstilling af den offentlige 

sektor. Derudover har EU´s persondataforordning 

(GDPR) også i 2020 optaget mange ressourcer, hvilket 

også vil være tilfældet fremadrettet. 

 

I 2020 fortsatte indsatsen desuden med at automatisere 

manuelle processer ved hjælp af robotics. På denne 

måde bliver tidligere rutineopgaver gjort digitale med 

henblik på færre udgifter, øget kvalitet eller frigivet tid 

til brug for andre og mere borgernære opgaver. Af au-

tomatiserede processer i 2020 kan fx nævnes modta-

gelse af ansøgninger fra borgere til Visitation og Koordi-

nation, tjek af gæld til kommunen ved dødsboer og 

konkurser, udsendelse af velkomstbreve til nye borgere i 

 

 

 

 

 

 

 

kommunen samt beregning af rettidighed på dagpenge- 

området.  

Ledelsessekretariat og IT 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Ledelsessekretariatet og IT viser samlet et mindreforbrug på 3,799 mio. kr. En nærmere udspecifice-

ring af årets resultat på de enkelte delområder fremgår af Tabel 4. 

 

Der er et mindreforbrug på 581 t.kr. på Ledelsessekretariatets ØD, 1,588 mio. kr. på it-områdets ØD og 750 t.kr. på it-

puljer. Både Ledelsessekretariatet og Team IT beskæftiger sig i høj grad med udvikling, og det har pga. COVID-19 

været vanskeligt at gennemføre de planlagte udviklingsopgaver, hvilket er hovedårsagen til mindreforbruget. 

 

Under Rådhus, ØD og U-ØD viser resultatet samlet et mindreforbrug på 658 t.kr. Det skyldes primært et mindrefor-

brug på diverse puljer, hvoraf der på flere også er overført et overskud fra regnskab 2019. 

 
Tabel 3 Årets resultat for Ledelsessekretariat og IT 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Ledelsessekretariat og IT – samlet sum 41.922 44.969 41.170 3.799 

Ledelsessekretariat, ØD 6.142 7.350 6.769 581 

Byrådet 613 607 583 24 

Valg 0 0 0 0 

Kommunale samarbejder 354 392 -22 414 

Team IT, ØD 4.945 4.579 4.820 -242 

KKR-medarbejdere 0 -3 -27 24 

DK 2020 Samarbejde 0 0 -1 1 

Rådhuset, ØD 883 1.552 951 601 

Rådhuset, U-ØD 2.865 2.610 2.553 57 

IT området, ØD 24.475 26.496 24.908 1.588 

Projekter 700 0 0 0 

IT-Puljer 1.015 1.387 637 750 
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Årets gang 
2020 har været et år med usædvanlige arbejdsbetingel-

ser, idet Økonomiafdelingen i en stor del af året har ar-

bejdet hjemmefra. Dette har givet nogle nye udfordrin-

ger i forhold til processerne med budgetopfølgning, 

budgetlægning og regnskabsafslutningen.  

 

Under den seneste hjemsendelse i december måned er 

der gennemført en analyse af hjemtagelsen af kommu-

nemoms i perioden 2015 til 2020, og analysen har givet 

en samlet gevinst for Solrød Kommune på 12 mio. kr., 

hvoraf 2,3 mio. kr. giver lavere driftsudgifter i regnskab 

2020. 

 

Arbejdet med ’Projekt datadrevet ledelse’ er fortsat i 

2020 på beskæftigelsesområdet, med nye rapporterin-

ger og arbejdsgange med afsæt i data leveret fra eget 

fagsystem. Formålet er at opnå en bedre driftsstyring 

ved øget indsigt samt at skabe en fælles forståelse base-

ret på et objektivt datagrundlag. Projektet har dog lig-

get stille fra april-november grundet vakant stilling.  

 

På indkøbsområdet har fokus været på at bidrage til at 

finde og indkøbe værnemidler. Derudover har der været 

arbejdet med udbud og implementering af ny aftale på 

genbrugshjælpemiddeldepot samt et større samlet ind-

køb og levering af skolemøbler. 

 

Endvidere blev der i 2020 igangsat implementering af 

nyt kontraktstyringssystem samt nyt indkøbsanalysesy-

stem. Kontraktstyring har til formål at sikre, at de cen-

tralt indgået kontrakters potentiale optimeres og udnyt-

tes i bedst mulige omfang, både økonomisk og kvalita-

tivt, samt at risikoer minimeres mest muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Økonomiafdelingen 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Økonomiafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 10,522 mio. kr. Tabel 5 viser en udspecifice-

ring af årets resultat for de enkelte delområder. 

 

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på 292 t.kr. på ØD-rammen, med en overførsel på 182 t.kr. i overført 

ØD-overskud fra 2019. Der er således anvendt færre midler end oprindeligt budget. Dette skyldes vakante stillinger, 

da rekrutteringen har været udskudt grundet hjemsendelse som følge af COVID-19. Der er en merindtægt under ad-

ministrationsbidrag på 277 t.kr i forhold til det budgetterede. Bidragene ydes fra ældre- og renovationsområdet, og 

det er fra renovationsområdet, der er en merindtægt. Under Rådhuset, U-ØD afholder økonomiafdelingen udgifter til 

gebyrer, revision mv. Merforbruget på 721 t.kr. skyldes primært konsulentbistand i forbindelse med indtægtsoptime-

ring, der samlet set har indbragt Solrød Kommune en gevinst på 13,3 mio. kr.  

 

Afdelingen administrerer også en række puljer, hvoraf der i 2020 resterer 10,571 mio. kr. Puljerne udspecificeres nær-

mere nedenfor i tabel 6. Det er puljer, der alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer, som 

gælder for den enkelte pulje. 

 
Tabel 4 Årets resultat for Økonomiafdelingen 

Tabel 5 Udspecificeret resultat for Øvrige puljer under Økonomiafdelingen 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Økonomiafdelingen – samlet sum 22.420 16.570 6.048 10.522 

Økonomiafdelingen, ØD 7.478 7.690 7.398 292 

Administrationsbidrag -3.295 -2.895 -3.173 277 

Rådhuset, ØD 408 407 362 44 

Rådhuset, U-ØD 534 532 1.254 -721 

Barsel 4.054 64 0 64 

COVID-19 overblik 0 202 207 -5 

Øvrige puljer 13.241 10.571 0 10.571 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

AFVIGELSE FRA 

BUDGET 

Øvrige puljer – samlet sum 13.241 10.571 10.571 

Generelle reserver 10.204 8.813 8.813 

Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 373 118 118 

Vækst-og organisationspulje 500 0 0 

Gevinstrealisering 0 457 457 

Lov- og cirkulæreprogram 2.164 1.182 1.182 
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Årets gang 
2020 har i høj grad været præget af situationen med 

COVID-19. Personaleafdelingen har brugt mange resur-

ser på at informere om og håndtere de hurtigt skiftende 

retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Særligt i for-

bindelse med nedlukning og genåbning har der været 

mange forskellige personalejuridiske og personalepoliti-

ske spørgsmål. Situationen har også ført til ekstraordi-

nære administrative opgaver, herunder indhentelse af et 

stort antal dagpengerefusioner for fravær grundet  

COVID-19. 

 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. 

Der er tale om en stor reform på ferieområdet, som 

både i 2019 og i 2020 har genereret et større arbejde for 

Personaleafdelingen af både administrativ-teknisk ka-

rakter og med information og vejledning til lederne i or-

ganisationen. En af de større opgaver har været at sikre 

indberetning af feriemidler til indefrysning. 

 

Under overskriften Attraktiv Arbejdsplads er der efter 

beslutning i Hoved-Samarbejds-Udvalget (HMU) arbej-

det med udvikling af en model for fleksibel arbejdstid 

inspireret af Odsherreds Kommunes 4-dages arbejds-

uge. Som pilot projekt startes der med en model for ad-

ministrationen, da denne er mindre kompliceret end an-

dre områder i organisationen. Ud fra erfaringerne herfra 

skal der arbejdes videre med modeller for andre områ-

der. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af med-

arbejdere fra HMU og ledere fra administrationen, der 

arbejder med en model, som vi kalder Fleksibel fredag. 

Denne model giver en endnu større fleksibilitet for med-

arbejderne end den almindelige 4-dages arbejdsuge 

samtidigt med, at åbningstider for borgerne tilpasses i 

forhold til det mønster, der ses i borgernes henvendelser 

til rådhuset.  

 

På det personalepolitiske område er der arbejdet med 

revision af personalepolitikkerne. En arbejdsgruppe un-

der Hoved-Samarbejds-Udvalget (HMU) har udarbejdet 

en ny rygepolitik, som blev godkendt i HMU den 18. maj 

2020. Der er endvidere arbejdet med revision af alkohol- 

og misbrugspolitik samt politik håndtering af vold, trus-

ler og chikane, herunder digital chikane og seksuel chi-

kane, som der lige nu er meget fokus på i den offentlige 

debat. Dette arbejde fortsætter i 2021, hvor der også vil 

blive udarbejdet retningslinjer og actioncards for hånd-

tering af hændelser med vold, trusler og chikane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaleafdelingen 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Personaleafdelingen viser samlet et mindreforbrug på 3,787 mio. kr. Tabel 7 viser en udspecificering 

af årets resultat for de enkelte delområder. 

 

Afdelingens ØD ender året med et mindreforbrug på 486 t.kr. Under Rådhuset U-ØD viser regnskabet et mindrefor-

brug på 1.060 t.kr. primært pga. mindreudgifter til personalepolitiske initiativer. 

 

Under Lønpuljer ligger en række puljer, som alene omplaceres ud til områderne efter de regler og retningslinjer, som 

gælder for den enkelte pulje. Puljerne fremgår af tabel 8. Ved årets afslutning resterer der samlet set intet i puljerne.  

 

Under den politiske organisation afholder afdelingen lønudgifter mv. til medlemmer af byrådet samt andre lokalråd 

og bestyrelser. Der er samlet et mindreforbrug på 352 t.kr. i regnskab 2020. 

 

På Løntilskud m.v. viser årets resultat et mindreforbrug på 435 t.kr. Det skyldes primært forskydninger i refusioner.  

 
Tabel 6 Årets resultat for Personaleafdelingen 

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Personaleafdelingen – samlet sum 33.308 30.389 26.602 3.787 

Personaleafdelingen, ØD 5.446 5.821 5.335 486 

Rådhuset, ØD 291 290 232 57 

Rådhuset, U-ØD 1.363 333 -727 1.060 

Elever, kontor, IT og tekniske 1.659 1.321 -510 1.831 

Lønpuljer 1.653 0 0 0 

Politisk organisation 4.597 4.597 4.245 352 

Direktion og I/A-ledere 7.610 7.874 7.772 103 

Tjenestemandspensioner 7.705 7.105 7.131 -26 

Arbejdsskade 1.564 1.558 2.070 -512 

Løntilskud m.v. 1.420 1.489 1.055 435 
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Tabel 7 Udspecificeret resultat for Lønpuljer under Personaleafdelingen 

Direktionens lønpulje er oprettet for at kunne tilgodese lønforhandling med ledere i løbet af året, og i det omfang 

der ydes yderlige løn flyttes midler fra lønpuljen til det pågældende aflønningssted.  

 

Fællesudgifter HMU m.v. er en pulje afsat til at kompensere de arbejdspladser, der har tilknyttet medarbejderrepræ-

sentanter m.v. med et relativt stort arbejdsomfang. Da der sker en vis udskiftning i personalet er budgettet centralt 

placeret og fordeles i løbet af året. Der har i 2020 været afholdt udgifter, men tidsforskydninger er budgettet vokset i 

løbet af året. 

 

Puljen vedr. organisationsforhandlinger har været afsat til at kompensere områder, hvor overenskomst 2018-2021 

har fordelt midlerne skævt mellem overenskomstgrupperne. Det skyldes at lønfremskrivningen på områderne oftest 

er de samme, hvorfor en skævdeling skal tilføres manuelt, hvis det ikke bliver indarbejdes i budgetprocessen. Reste-

rende midler i puljen er tilført kassen i løbet af året. Det må forventes at overenskomst 2021 på tilsvarende vis vil be-

tyde, at der skal tilføres midler til fx SOSU området. 

 

Lønsumspuljen har i 2020 været brugt til at kompensere institutioner med økonomiske udfordringer, og puljen er 

blevet fuldt ud anvendt. 

 

Udgifterne til fratrædelser efter langvarig ansættelse har været stigende de senere år, således også i 2020. På trods 

af at der i løbet af året er tilført ekstra midler har det ikke vist sig at være nok. Det har betydet at budgettet er blevet 

negativt, da institutioner og afdelinger kompenseres via flytning af budget. Anbefalingen må være at løfte budgettet 

eller alternativt at lade afdelinger og institutioner selv klare udgiften på 1-3 månedslønninger ekstra. 

 

Tidligere har barselspuljerne været budgetteret under Personaleafdelingen, men i i forbindelse med budget 2020 er 

budgettet flyttet til Økonomiafdelingen, der i praksis har udregnet og fordelt puljerne tidligere. 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

AFVIGELSE FRA 

BUDGET 

Lønpuljer – samlet sum 1.653 0 0 

Direktionens lønpulje 585 422 422 

Fællesudgifter HMU m.v. 41 188 188 

Organisationsforhandlinger 438 0 0 

Lønsumspulje 281 0 0 

Fratrædelser m.v. 308 -610 -610 
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Årets gang 
Byrådets vision og pejlemærker sætter retning for vores 

arbejde, og bliver levendegjort gennem vores betjening 

af kommunens borgere. Borgerservice yder et vigtigt bi-

drag til dette, både i kraft af sagsbehandling af ansøg-

ninger, telefonisk og personlig betjening af borgerne el-

ler Opkrævningens og Kontrolgruppens indsats.  

 

Borgerservice arbejder kontinuerligt med at udvikle vo-

res service. Fokus er på at sikre, at alle borgere føler sig 

godt og værdigt betjent, samt at alle borgere uanset 

ærinde oplever tryghed ved løsningen af deres ærinde 

gennem personalets professionalisme, venlighed og 

kommunikation, som er målrettet den enkelte.  

 

COVID-19 har også sat sit tydelige aftryk på den daglige 

drift og borgerbetjening i Borgerservice. I størstedelen 

af perioden fra marts til december 2020 har Borgerser-

vice haft nødberedskab og udelukkende ekspederet 

borgere med et uopsætteligt ærinde. Dette er foregået 

ved telefonisk visitering.  

 

Der har således været ca. 7.000 færre personlige ekspe-

ditioner end i 2019. COVID-19 har til gengæld betydet, 

at langt flere borgere end i de forudgående år har hen-

vendt sig telefonisk og via mail.  

 

Borgerservice har endvidere bidraget med løsning af nye 

tværgående og COVID-19relaterede opgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borgerservice 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Borgerservice viser et mindreforbrug på 1.173 t.kr. Tabel 9 viser en udspecificering af årets resultat 

på de enkelte delområder. 

 

Afdelingen afslutter året med et mindreforbrug på ØD-rammen med 1.255 t.kr. Mindreforbruget skyldes overve-

jende en længerevarende vakance samt indtægt på sygedagpengerefusion, hvor der ikke har været ansat vikar. 

 

Desuden viser årets resultat en mindre indtægt på 83 t.kr. under Rådhuset, U-ØD. Området vedrører overvejende 

rykkergebyrer på restancer og gebyrer for udlæg i forbindelse med inddrivelsesopgaven i Opkrævningen. Mindre-

indtægten skyldes overvejende, at færre borgere modtager rykkere. 

 

Området Udbetaling Danmark vedrører det administrationsbidrag, som kommunen hvert år betaler til Udbetaling 

Danmark. Budgettet er justeret ved en budgetopfølgning, efter at kommunen har modtaget et opdateret skøn for 

administrationsbidraget i løbet af regnskabsåret. 

 
Tabel 8 Årets resultat for Borgerservice 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Borgerservice – samlet sum 10.426 10.787 9.614 1.173 

Borgerservice, ØD 5.104 5.607 4.352 1.255 

Rådhuset, ØD 158 157 157 0 

Rådhuset, U-ØD -663 -561 -478 -83 

Udbetaling Danmark 5.828 5.584 5.584 0 



 

ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 4: ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 

85 

 

Teknik og Miljø 
Kommunens Ejendomscenter, som hører ind under Teknik og Miljø, har enkelte udgiftsområder på politikområde 4. 

Det drejer sig om drift af Rådhusets kantine, samt en række fælles rådhus udgifter, eksempelvis inventar, kontorar-

tikler og Falck abonnement. 

 

Årets resultat er et mindreforbrug på 360 t.kr. Det skyldes at nedlukning af kantinen grundet COVID-19, medførte 

færre aktiviteter. Det samme gør sig gældende for kommunens indkøb af inventar og kontorartikler, da det medfø-

rer færre aktiviteter grundet COVID-19. 

 
Tabel 9 Årets resultat for Teknik og Miljø 

Job- og Socialcenteret 
Kommunens indsatser vedr. erhvervsservice hører under Job- og Socialcenteret. Det indebærer udgifter til erhvervs-

samarbejde samt kommunens bidrag til det nye regionale Erhvervshus jf. ny lov om erhvervsfremme. Det nye Er-

hvervshus har erstattet det gamle regionale væksthus og medfører et øget kommunalt bidrag. 

 

Årets resultat på området er et merforbrug på 73 t.kr. Det skyldes højere udgifter til Erhvervsudvikling og –samar-

bejde end det budgetterede. 

 
Tabel 10 Årets resultat for Job- og Socialcenteret 

 

  

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.798 1.792 1.432 360 

Kantinedrift Rådhuset 1.044 1.041 853 188 

Rådhuset, ØD 754 751 579 172 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Job- og Socialcenteret – samlet sum 1.501 1.458 1.531 -73 

Erhvervsservice 0 -1 275 -276 

Erhvervssamarbejde 735 714 696 19 

Erhvervshus Sjælland 766 745 560 184 
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Ældreområdet 
På dette politikområde har Ældreområdet udgifter vedr. Ældrerådet. Årets resultat er et  mindreforbrug på 45 t.kr. 

Hvoraf 10 t.kr. anmodes om at blive overført til 2021, til deltagelse i messe der blev aflyst. 

 
Tabel 11 Årets resultat for Ældreområdet 

Sundhed og Frivillighed 
Under politikområde 4 afholder Sundhed og Frivillighed udgifter forbundet med initiativet ”Sund arbejdsplads”, da 

den ansatte Fysio-/Ergoterapeut er tilknyttet området. Initiativet var oprindeligt en 2-årig forsøgsordning der udløb 

efter regnskab 2019. Det er imidlertidigt besluttet at permanentgøre ordningen fra 2020 i budgetaftalen for 2020-

2023. 

 

Årets resultat er et mindreforbrug på 44 t.kr. 

 
Tabel 12 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed 

 

 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Ældreområdet – samlet sum 65 65 21 45 

Ældrerådet 65 65 21 45 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Sundhed og Frivillighed – samlet sum 242 324 280 44 

Sund arbejdsplads 242 324 280 44 



NATUR
BØRNEHAVEN

TRYLLEHYTTEN
BØRNEHAVE OG
VUGGESTUE

MUNKEKÆRSKOLEN

10 SOLRØD
UNGSOLRØD

UGLEGÅRDSSKOLEN

HAVDRUP SKOLE

SPIREN
VUGGESTUE

EGEBO
BØRNEHAVE

MOSEBO
BØRNEHAVE

PILEBO
BØRNEHAVE

BØLGEN BØRNEHAVE

NØDDEBO
BØRNEHAVE

PARKBO
BØRNEHAVE

POPPELBO
BØRNEHAVE OG

VUGGESTUE

BIRKEBO BØRNEHAVE

REGNBUEN
VUGGESTUE

SKOVHUSET

LINDEBO
BØRNEHAVE

SKOLER
DAGINSTITUTIONER

Politikområde 5:

Udvikling og læring 
for børn og unge
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Politikområdet omfatter bl.a. Solrød Kommunes dagtil-

bud og skoler, og politikområdet understøtter vores ge-

nerelle fokus på at skabe læring og udvikling hele livet 

samt tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. Vi ar-

bejder på at støtte, at Solrød Kommunes børn og unge 

udvikler sig til livsduelige, selvstændige og socialt kom-

petente mennesker. 

 

Vi har et særligt fokus på at skabe sammenhæng, konti-

nuitet og fleksible rammer for det enkelte barn og ung, 

således at overgange mellem tilbud, skoler og ungdoms-

uddannelser bliver så god og tryg som mulig. Vi tager ud-

gangspunkt i barnet og den unge, og de ressourcer de 

og deres familie har. 

 

Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde 

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

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

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

elle rammer for børn og unges trivsel, læring og dannelse. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende 

områder: 

 Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. 

klassecenter 

 Fritidstilbud i SFO og klubber 

 Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) 

 Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for 

de 0-18 årige) 

 Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR) 

 Væksthuset og støttepersonaler 

 Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi 

(SSP) 

 Fritidsundervisning, ungdomsklubber, 

ungeprojekter og Erhvervsklasser under UngSolrød 

 Musikskole 

 

 

 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 05 
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Tabel 1 Fælles mål for politikområderne 5, 6, 7 og 8 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune 

skal i 2030 have en ungdomsud-

dannelse, hvilket er 5 % over 

landsmål. 

  

Det sker gennem grundig imple-

mentering af en ny helhedsorien-

teret, forebyggende og sammen-

hængende kommunal ungeind-

sats 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 

I 2020 har der været fokus på forankring 

af den kommunale ungeindsats (KUI). 

Det er afholdt møder i Det Tværgående 

Ungeteam hver 14. dag med repræsen-

tanter fra Job- og Socialcenteret, Børn 

og Unge Rådgivningen, Ung Solrød og 

kommunens uddannelsesvejledere mv. 

Formålet er blandt andet at sikre, at der 

bliver lagt en plan for indsatsen omkring 

de sårbare unge, så de på sigt opnår til-

knytning til en ungdomsuddannelse el-

ler kommer i job.  

 

Der har i 2020 været foretaget en af-

dækning af Ungebasen. Det skal i 2021 

munde ud i en handleplan, som bl.a. skal 

beskrive en klar visitationsprocedure mv. 

for tilbuddet.  

 

I 2021 skal behovet for en indsats for 

sårbare familier afdækkes og inddra-

gelse af frivillighed på ungeområdet skal 

videreudvikles. 

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammen-

hængende og koordineret forløb 

mellem sygehuse, praktiserende 

læger og Solrød Kommune. 

 

Det sker gennem en grundig im-

plementering af den nye sund-

hedsaftale og evt. ændringer som 

følge af sundhedsreformen. 

I 2020 har der været fokus på snitflader 

mellem Job- og Socialcenteret og Visita-

tion og Koordination – bl.a. er der af-

holdt en fælles kursusdag. Arbejdet fort-

sætter i 2021, hvor der vil blive udviklet 

et formaliseret samarbejde med Visita-

tion og Koordination herunder vil der 

blive udarbejdet arbejdsgange og ind-

ført en fast mødekadence i 2021.   

 

I 2020 har der været en evaluering af det 

tværgående pilotprojekt ”Genoptræning 

til sindslidende”. Projektet bidrager til en 

bedre sammenhæng mellem psykiatrien 

og Solrød Kommune. Pilotprojektet vi-

dereføres i 2021 og vil blive evalueret i 

slutningen af 2021. 

 

Målsætninger på området 
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Tabel 2 Mål for politikområde 5 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling hele livet  

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv 

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre  

Dannelse og dannelsesstrategi 

Forældrene skal opleve, at børn 

og unge i Solrød Kommune opnår 

en styrket dannelse, som gør dem 

til mere livsduelige mennesker, 

der har de rette færdigheder i 

rygsækken i alle overgange.  

  

Dette sker ved, at dagtilbud, sko-

ler og tilbud til unge arbejder 

med børn og unges dannelse ud 

fra dannelsesstrategiens dannel-

sessyn og strategiske indsatser. 

Dagtilbud og skoler arbejder med dan-

nelsesstrategiens mål og indsatser lø-

bende i praksis. COVID-19 situationen 

har dog medført, at dette arbejde har 

været muligt i mindre grad end ønsket. 

 

I forbindelse med forberedelse til børne-

havebørns SFO-start den 1. april 2021 er 

dagtilbuddene gået i gang med et læ-

ringsarbejdet, som har fokus på at styrke 

børnenes robusthed, nysgerrighed, mod 

og medmenneskelighed. SFO’erne fort-

sætter arbejdet med læringsforløbet. 

Dannelse og dannelsesstrategi 

De unge i Solrød Kommune skal 

opleve, at de mange tilbud, de 

kan vælge imellem, understøtter 

dem i at udvikle sig til fagligt dyg-

tige, selvstændige, demokratiske 

og livsduelige mennesker, der på 

kompetent vis er i stand til at 

indgå i fællesskaber lokalt og glo-

balt. 

Dette sker ved, at UngSolrøds til-

bud er attraktive og matcher de 

unges ønsker og forventninger 

samt understøtter de unges fag-

lige, sociale og personlige kompe-

tencer til fx at deltage i fællesska-

ber, samskabe og styrker de un-

ges selvstændighed. 

Projekt S – tilbud til sårbare unge blev 

gennemført i september/oktober 2020. 

 

Ungerådgiveren på 10Solrød har afholdt 

samtaler med unge på ugebasis i 2020. 

 

Alsidigt udbud i fritidsundervisningen, 

der søger at dække alle interesser ind.  

 

3 x undervisningsdage i verdensmålene i 

folkeskoleregi – efterår 2020.  

 

Alle tiltag udbydes og udvikles i 2021. 

 Dannelse og teknologi 

Børn, unge og forældre skal op-

leve, at kommunens tilbud sætter 

fokus på og arbejder med børns 

og unges sprog på de sociale me-

dier med den effekt, at børn og 

unge får mere viden om og flere 

færdigheder i, hvordan de skal 

kommunikere respektfuldt og ikke 

ekskludere andre på de sociale 

medier. 

  

Det sker ved, at skolerne i indsko-

lingen, mellemtrinnet og udsko-

lingen arbejder med teknologifor-

ståelse i forskellige fag. Dertil at 

SSP og ”Sundhedsfremme og forebyg-

gelse” har sammen gennemført ”klik-

ker”-undersøgelse og kortlægning af de 

unges trivsel, digitale brug etc. på 10Sol-

rød og i udskolingen på enkelte folke-

skoler i september 2020.   

 

SSP har udført undervisning i digital 

dannelse i det omfang, det har kunnet 

ladet sig gøre på grund af COVID-19. 

Der arbejdes på at udbyde forløbene i et 

virtuel format i 2021.   

 

Mobil politik på UngSolrød og 10Solrød 

– og undervisning i digital dannelse i 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

man i klasserne taler med ele-

verne om, hvordan de skal agere 

dannet på de sociale medier, her-

under hvordan man kommunike-

rer respektfuldt og ikke ekskluder 

andre på de sociale medier. Dette 

sker bl.a. ved at bruge SSP´s un-

dervisningstilbud om digital dan-

nelse på alle klassetrin. 

  

Det sker ved, at man i UngSolrød i 

de forskellige tilbud, herunder 10. 

klassen, arbejder med unges tek-

nologiforståelse, herunder hvor-

dan man agerer respektfuldt og 

ikke ekskluderer andre på de soci-

ale medier. 

fællestid – blev gennemført i september 

2020. 

Overgange på 0-18 års området 

Børn og forældre skal opleve, at 

børn i Solrød Kommune har over-

gange fra dagtilbud til skoler med 

høj kvalitet og sammenhæng, 

som giver tryghed for børn og 

forældre. 

  

Det sker ved, at dagtilbud og sko-

ler implementerer en ny over-

gangsmodel for børn i Solrød 

Kommune med høj kvalitet, fælles 

dannelsessyn og sammenhæng, 

samt medfører, at forældre ople-

ver, at de får god og den rette in-

formation om deres børns over-

gang. 

Dagtilbud og skoler er i gang med at 

implementere modellen for ”Den gode 

overgang”. Det betyder, at dagtilbud-

dene arbejder med et læringsforløb og 

udarbejder et styrkekort for hvert barn 

sammen med børnene, som overgår til 

SFO’erne, og som SFO’erne arbejdere vi-

dere med. Herved skabes gode og 

trygge overgange for børnene med kon-

tinuitet. 

 

I forbindelse med skolestart får forældre 

én pjece i forhold til skolestart, som in-

formerer om skolestart, samt hvordan 

forældrene bedst muligt kan forberede 

deres børn til skolestart. 

 Overgange på 0-18 års området 

Borgerne skal opleve en styrket 

overgang og brobygning mellem 

skolerne, ungdoms- erhvervsud-

dannelser samt erhvervslivet, med 

den effekt, at alle unge i Solrød 

Kommune træffer det rette valg i 

forhold til uddannelse. 

  

Det sker ved, at der igangsættes 

netværk og herunder tiltag mel-

lem skoler, ungdoms- og er-

hvervsuddannelser og erhvervsli-

Der har fra 2020 været planlagt et sam-

arbejde mellem kommunens skoler og 

Tektanken, hvorunder kommunens 6. 

klasser skulle besøge forskellige virk-

somheder og arbejde med virksomheds-

relaterede læringsforløb. På baggrund af 

COVID-19 situationen er dette forløb 

rykket til efteråret 2021. I foråret 2021 

gennemføres et mindre forløb, hvor ele-

ver arbejder med læringsforløb fra virk-

somheder og får fedback på dette fra 

virksomhederne. 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

vet i og omkring Solrød Kom-

mune, som styrker dialogen og 

samarbejdet mellem parterne. 

Overgange på 0-18 års området 

Eleverne i 10Solrød skal opleve, at 

de er afklarede og valgkompe-

tente, således at de træffer de 

rette uddannelsesvalg. Effekten er, 

at minimum 30% af eleverne star-

ter en erhvervsuddannelse, og at 

frafaldet fra ungdomsuddannel-

serne bliver mindre. 

  

Det sker ved, at 10Solrød i højere 

grad sætter fokus på erhvervsret-

tede aktiviteter i forbindelse med 

udvikling af nye fag, praktikforløb 

og ved at oprette afklarings-kur-

ser, som præsenterer paletten af 

erhvervsuddannelser. 

Der arbejdes i 2021 med at skabe en rød 

tråd i overgange og gode overleveringer 

til ungdomsuddannelser særligt ift. de 

sårbare og/eller diagnosticerede unge. 

Dette sker i samarbejde mellem UngSol-

rød, Børn og Ungerådgivningen, JOBS 

og det øvrige skolevæsen.  

 

Begge EUD10klasser har været på intro-

forløb på Roskilde Tekniske Skole, ZBC, 

Vilvorde og Køge Handelsskole, og der-

udover samarbejder de med Roskilde 

Tekniske Skole omkring projektopgaven. 

Desuden er temaholdet ”Praktik og ud-

fordringer” i praktik en gang ugentligt.  

 

Indsatserne fortsættes i 2021. 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar  

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv 

Samarbejde med forældre 

Forældre, børn og unge skal op-

leve et godt forældresamarbejde 

med åbenhed og inddragelse i 

dagtilbud og skoler, samtidig med 

at forældrene føler sig medan-

svarlige for fællesskaber og for-

står samspillet med de fagprofes-

sionelle. 

  

Det sker ved, at skolerne arbejder 

videre med Retning og mål for 

skolerne med fokus på, at der på 

hver skole foregår et involverende 

og gensidigt forpligtigende skole-

hjem-samarbejde, hvor det tyde-

liggøres, at forældre skal bakke 

op om skolens værdisæt for god 

adfærd og dannelse, samt at der 

foregår en løbende forventnings-

afstemning omkring skolens op-

gave i forhold til elevernes læring, 

udvikling, trivsel og dannelse og 

forældres ansvar for, at deres 

børn kan indgå i skolernes fælles-

skaber og rammer. 

  

Det sker ved, at dannelsesstrate-

gien formidler, hvilken dannelse 

De tre folkeskoler fortsætter arbejdet 

med at implementere Retning og mål 

for skolerne med fokus på et involve-

rende forældresamarbejde. COVID-19 si-

tuationen har dog haft stor betydning 

for dette arbejde. Skolerne har haft sær-

lig fokus på at understøtte de børn og 

deres forældre, som har haft behov for 

særlig støtte i forbindelse med nedluk-

ning af skoleområdet og virtuel under-

visning.  

 

Dagtilbud og skoler arbejder med at im-

plementere dannelsesstrategien. Dan-

nelsesstrategiens målsætninger er blevet 

formidlet til forældre i forbindelse med 

overgang fra dagtilbud til skole. 

 

Udvikling af Retning og Mål for dagtil-

budsområdet er blevet udskudt, da det 

ikke har været muligt at afholde dialog-

møder med bestyrelserne. Arbejdet gen-

optages på et senere tidspunkt. 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

som Solrød Kommunes børn og 

unge skal opnå i løbet af deres 

børne- og ungeliv - og herunder, 

hvordan dagtilbud, skoler og un-

getilbud vil arbejde med dette 

gennem et fælles dannelses- og 

læringssyn, samt hvilke forvent-

ninger, der er til forældres arbejde 

med deres børns dannelse på 

tværs af 0-18 års-området. 

  

Det sker ved, at et tema i Retning 

og mål for dagtilbudsområdet bli-

ver forældresamarbejde, hvor det 

tydeliggøres, hvilket samarbejde 

og forventningsafstemning, der 

skal være mellem dagtilbud og 

forældre. 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

Fællesskaber 

Børn, unge og forældre skal op-

leve gode rammer for fællesska-

ber og individ på 0-18 års områ-

det, hvilket giver tryghed, læring 

og udvikling for alle børn og 

unge. 

 

Det sker ved, at der på baggrund 

af analysen af inklusionsindsatsen 

i dagtilbud og skoler samt skole-

vægring udarbejdes en ny strategi 

for fællesskaber med henblik på 

at videreudvikle gode og fleksible 

rammer for fællesskaber for alle 

børn og unge i Solrød Kommune. 

Udarbejdelse af fællesskabsstrategi er 

blevet udskudt, da det ikke har været 

muligt at holde dialogmøder med besty-

relserne pga. COVID-19. 

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte  

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar  

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv 

Retning og mål i folkeskolerne 

Forældre og elever på skolerne 

skal opleve, at pejlemærkerne fra 

Retning og mål er nået på alle tre 

skoler. 

  

Det sker ved, at de tre folkeskoler 

fortsat implementerer og evalue-

rer arbejdet med Retning og mål 

for skolerne i 2020 og 2021. 

Skolerne arbejder med at implementere 

Retning og Mål for skoleområdet. CO-

VID-19 situationen har dog ikke gjort 

det muligt at arbejde målrettet med 

dette, men der er blevet arbejdet med 

nytænkende og eksperimenterende læ-

ringsaktiviteter i forbindelse med virtuel 

undervisning. 

Retning og mål i dagtilbud 

I slutningen af 2020 er der udvik-

let Retning og mål for Solrød 

Kommunes dagtilbud. 

Udvikling af Retning og Mål for dagtil-

budsområdet er blevet udskudt, da det 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

  

I forlængelse af den "Styrkede 

pædagogiske læreplan" udvikles 

der i løbet af 2020 Retning og mål 

for dagtilbuddene i Solrød Kom-

mune. Det sker i en proces mel-

lem Familie- og uddannelsesud-

valget, dagtilbuddene i Solrød 

Kommune og forældre.   

ikke har været muligt at afholde dialog-

møder med bestyrelserne pga. COVID-

19. 
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 5 fremgår af tabel 3 nedenfor. 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 13.102 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold 

til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4.189 t.kr. 

 

Afvigelserne er forklaret nærmere under de enkelte områder. 

 
Tabel 3 Årets resultat for politikområde 5 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 5 – samlet sum 339.889 357.181 344.079 13.102 

Serviceudgifter indenfor ramme 339.889 357.181 344.079 13.102 

Børn og Unge Rådgivningen 45.557 46.230 46.578 -348 

Dagplejen 22.423 20.958 19.921 1.036 

Daginstitutioner 93.720 98.813 96.266 2.546 

Skoler og SFO’er 160.776 171.252 165.931 5.321 

Læring og Udvikling -27.584 -28.375 -30.141 1.766 

UngSolrød 17.449 18.750 18.364 386 

Borgerservice 7.981 7.771 7.619 151 

Øvrige afdelinger 19.567 21.782 19.539 2.242 
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Læring og udvikling (LUA) 

En af LUA’s store opgaver i 2020 har været at håndtere 

corona situationen på dagtilbuds- og skoleområdet, 

herunder fortolkning og formidling af retningslinjer til 

forældre, værnemidler og test.  

 

En anden opgave har været at udarbejde analyser for 

kapacitetsudviklingen på dagtilbuds- og skoleområdet 

og en analyse for en bæredygtig udvikling på det speci-

aliserede børneområde, som skal implementeres de 

næstkommende år.  

 

Andre større opgaver har været at gennemføre tilsyn i 

dagtilbud, implementere dannelsesstrategien og den 

nye model for børns overgange fra dagtilbud og skole.  

 

På dagtilbudsområdet har LUA været tovholder på im-

plementering af Aula, som fortsætter i 2021.  

 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 

BUR mærker fortsat vækst på stort set alle områder. Året 

har især været præget af corona pandemien, og de kon-

sekvenser det har haft for både de sårbare børn og 

unge, men også for personalet, som har været udfor-

dret, men kæmpet bravt. 

 

Dagplejen 

I februar 2020 nåede alle dagplejere, pædagoger og le-

der at blive færdige med deres uddannelse i Ny Styrket 

Læreplan. Corona medførte at alle dagplejere måtte ar-

bejde i hjemmet og ikke kunne ses, men til trods for me-

gen rengøring, og mere end 48 timers arbejde om ugen, 

viste dagplejerne også en meget innovativ side. Der blev 

skabt ”vask hænder uden for ” løsninger, og fundet løs-

ninger så næsten alt kunne foregå udendørs. Alt i alt har 

vi aldrig haft så få syge børn, og oplevet så stor trivsel 

udendørs. 

 

Daginstitutioner 

Daginstitutionerne har i løbet af 2020 været meget op-

taget af at håndtere corona situationen. Der har været 

fokus på hygiejne, at arbejde med mindre grupper og 

adskillelse af smittekæder samt udendørsaktiviteter. Der 

har løbende været udbrud af corona smittetilfælde, som 

har skullet håndteres i de enkelte dagtilbud. Samtidig 

har dagtilbuddene arbejdet med at udarbejde den lo-

kale læreplan, som der er blevet arbejdet med gennem 

året. Herunder er der blevet arbejdet med dannelses-

strategiens målsætninger.  

 

Dagtilbuddene har gennem 2020 oplevet et pres på 

daginstitutionspladser, som har udfordret kapaciteten 

løbende, men er blevet håndteret inden for de fysiske 

rammer. Byggeriet af den nye daginstitution Eventyrha-

ven blev færdiggjort i oktober 2020 og er nu åbent og 

fyldt op med vuggestue- og børnehavebørn. Sidst på 

året forberedte dagtilbuddene åbning af Aula, hvorefter 

forældre fik adgang i januar 2021.  

 

Skoler 

Skolerne har i løbet af 2020 været optaget af at hånd-

tere corona situationen. Der har været fokus på hygi-

ejne, at være opdelt i klasser og undervisning udenfor. 

Under nedlunkningen i foråret og vinter 2020 er der ble-

vet arbejdet med virtuel undervisning samt støtte af 

særligt sårbare elever. Skolerne har i løbet af 2020 arbej-

det videre med at implementere Retning og mål for sko-

lerne, Medieguide og igangsat implementering af dan-

nelsesstrategien ud fra, hvad der har været muligt under 

corona.  

 

Endvidere er der blevet arbejdet med at styrke inklusi-

onsindsatsen, særligt på baggrund af væksten af børn i 

kommunen, og at eleverne er blevet hjemsendt under 

corona situationen. I slutningen af 2020 har skoleområ-

det, sammen med Lærerforeningen, arbejdet med at im-

plementere den nye arbejdstidsaftale (A20) for lærere, 

hvilket færdiggøres i starten af 2021.  

 

UngSolrød 

COVID-19 situationen har fyldt rigtigt meget i UngSol-

rød i løbet af 2020, da 10Solrød i perioder har været på-

virket af smitte. Dertil har Musikskolen været påvirket da 

en del undervisning har været aflyst.  

 

Årets gang på området 
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Befolkningsudvikling 
 
Tabel 4 Befolkningsudvikling for de 0-16 årige 

Antallet af børn i førskolealderen er generelt stigende. Siden 1. januar 2018 er der kommet 118 flere 0-2 årige, sva-

rende til 15,6 pct. I samme periode er der kommet 126 flere 3-5 årige, som svarer til 16,2 pct. Antallet af børn i skole-

alderen (de 6-16 årige) er relativt stabilt. Mellem 2018 og 2021 er antallet af de 6-16 årige faldet med 2 børn. 

 

Elevtalsudvikling 
 
Tabel 5 Udvikling i antal elever 

Tabel 6 Udvikling i antal elever i forskellige tilbud i UngSolrød 

 

  

Aktivitetstal 

1. JANUAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-2 årige 651 704 754 814 850 872 

3-5 årige 778 744 777 834 879 903 

6-16 årige 3.388 3.425 3.437 3.497 3.456 3.435 

0-16 årige 4.817 4.873 4.968 5.145 5.185 5.210 

Ændring i pct.  1,16 1,95 3,56 0,78 0,48 

SKOLEÅR 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Havdrup 546 558 548 531 512 495 

Munkekær 878 894 892 879 890 860 

Uglegård 1.116 1.180 1.215 1.196 1.195 1.208 

10Solrød 204 212 177 164 187 180 

Elevtal i alt 2.744 2.844 2.832 2.770 2.784 2.743 

Ændring i pct.  3,64 -0,42 -2,19 0,51 -1,47 

SKOLEÅR 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

CPR-elever 440 579 763 701 703 

Holdelever 906 939 1.102 899 840 
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Tabel 7 Udvikling i antal elever i musikskolen 

Dagtilbud 
 
Tabel 8 Budgetterede og faktiske årspladser 

Tabel 9 Antal indmeldte i kommunale dagtilbud 

Tabellerne 8 og 9 viser, at der i løbet af 2020 er kommet lidt flere børn i dagtilbud, end der blev budgetlagt.  

Max antal indskrevne viser at der i enkelte perioder har været væsentlig flere børn indskrevet i dagtilbud end årets 

gennemsnit viser.  

Dagplejen har haft færre indskrevne børn end forventet, da der har været ansat færre dagplejere grundet personale-

skift. 

 

Man skal være opmærksom på, at det budgetterede antal i tabel 8 er oprindelig budget, og at der i løbet af 2020 er 

sket løbende justeringer via rygsæk modellen, både i opadgående og nedadgående retning. 

 

SKOLEÅR 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

CPR-elever 172 170 168 159 156 

Holdelever 56 60 200 189 178 

ÅRSPLADSER OPR. BUDGET REGNSKAB MAX ANTAL INDSKREVNE 

Antal pladser i alt 1.380 1.390,6 1.536 

Børnehave, kommunalt 823 844,4 942 

Vuggestue, kommunalt 321 321,3 338 

Dagpleje, kommunalt 165 143,8 158 

Børnehave, privat 35 36,9 44 

Vuggestue, privat 20 22,8 25 

Dagpleje, privat 16 21,4 29 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dagpleje 141 121 128 171 163 143,8 

Vuggestue 248 254 262 277 310 321,3 

Børnehave 679 660 691 745 799 844,4 

I alt 1.068 1.035 1.081 1.193 1.272 1.309,5 

Ændring i pct.  -3,09 4,44 10,36 6,62 2,95 
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Årets resultat for BUR viser et samlet merforbrug på 348 t.kr. Tabel 10 viser en udspecificering af de enkelte delområ-

der. Det skal bemærkes, at der både er tale om ØD-midler, og midler uden for ØD.  

 

Merforbruget kan primært henføres til tandplejen, hvor der er et merforbrug på 432 t.kr. Det skyldes at:  

 der er tale om store børneårgange, der har nået alderen for tandregulering 

 overholdelse af serviceintervallet med tandeftersyn hver 15 måned kan være vanskeligt, trods de faglige vurde-

ringer. 

 et øget antal tilflyttere fra København bibeholder deres hidtidige specialtandlæge i henhold til reglerne om frit 

valg, hvilket oftest er en dyrere løsning end der kan udbydes her i Solrød Kommune. 

 

Tabel 10 Årets resultat for Børn og Unge Rådgivningen 

 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 45.557 46.230 46.578 -348 

BUR, ØD 15.053 15.167 15.068 99 

Støttepersonale, ØD 9.545 9.970 9.955 15 

Væksthuset, ØD 4.255 4.530 4.459 71 

BUR, U-ØD 16.704 16.563 17.095 -533 

Kommunal tandpleje 8.447 8.432 8.864 -432 

Sundhedsstrategi 0 4 92 -88 

Specialskoler og inklusionstiltag 8.057 7.676 7.822 -146 

Mellemkommunale betalinger 200 450 333 117 

Øvrige 0 0 -16 16 
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Årets resultat for dagplejen viser et mindreforbrug på 1.036 t.kr. Tabel 11 viser en udspecificering af årets resultat for 

de enkelte delområder.  

Mindreforbruget inden for ØD skyldes at corona ikke har gjort det muligt at bruge overførte midler til efteruddannelse 

i løbet af 2020, samt at aktiviteter som bondgård, Zoo, Dagplejens dag, ikke har kunnet lade sig gøre. Desuden har der 

ikke kunnet afholdes større møder, der har været mindre kørsel, og der har ikke været forbrug på legestuerne i forhold 

til inventar, forplejning, slitage på krybber, mm. da legestuer ikke har kunnet finde sted. 

Mindreforbruget udenfor ØD skyldes at der har været ansat færre dagplejere end forventet, da det generelt har været 

vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.  

 
Tabel 11 Årets resultat for Dagplejen 

 

 

 

 

  

Dagplejen 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Dagplejen 22.423 20.958 19.921 1.036 

Dagplejen, ØD 2.341 2.563 2.084 479 

Dagplejen, U-ØD 20.082 18.395 17.837 558 
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Årets resultat for daginstitutionerne viser et mindreforbrug på 2.546 t.kr.   

Det fordeler sig på et mindreforbrug på 227 t.kr. på frokostordningen, mindreforbrug på 2.461 t.kr. på institutionernes 

drift samt et merforbrug på 141 t.kr. på puljen for minimumsnormeringer.  

Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte institutioner. 

 

Tabel 12 Årets resultat for kommunens daginstitutioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daginstitutioner 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Daginstitutioner 93.720 98.813 96.266 2.546 

Birkebo Vuggestue og Børnehave 5.715 5.929 5.854 74 

Børnenes Idrætshus 16.846 17.393 16.354 1.039 

Mosebo og Pilebo Børnehaver 5.397 5.456 5.521 -65 

Nøddebo Børnehave 3.807 3.971 3.800 171 

Parkbo Vuggestue og Børnehave 9.641 10.286 9.802 485 

Poppelbo Vuggestue og Børnehave 9.796 10.089 9.772 317 

Spiren Vuggestue 5.656 6.106 5.910 196 

Tryllehytten Vuggestue og Børnehave 13.771 13.998 13.688 310 

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven 7.120 6.803 6.919 -116 

Lindebo Børnehave 2.541 3.386 3.352 33 

Regnskoven 11.748 13.193 13.334 -141 

Eventyrhaven 1.682 2.203 1.961 242 
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Årets resultat for skolerne viser et mindreforbrug på 5.321 t.kr. Tabel 13 viser en udspecificering af årets resultat for 

de enkelte skoler. 

 

Havdrup Skole og SFO 

Mindreforbruget på skolen skyldes dels refusioner der er kommet sent, dels henholdsvis ubrugte kommunale kursus-

midler, inventarregninger som er udsat til 2021 samt et stop af forbrug af driftsmidler fra september til december 

grundet usikkerhed om hvorvidt COVID-19 udgifterne blev dækket, og i hvilken omfang. 

 

Munkekær Skole og SFO 

Munkekærskolen har i 2020 haft et væsentlig mindreforbrug på vikarudgifter. Vikardækning foregår i stort omfang i 

forbindelse med ture ud af huset, så der sikres en differentieret undervisning. Grundet COVID-19 har klasserne ikke 

tilnærmelsesvis været ude af huset i samme omfang som tidligere år, med dertil lavere vikarudgifter.  

Derudover har den nye ferielov haft en betydning i forhold til de feriepenge, ophørte medarbejdere skal have over-

ført. 

 

Uglegård Skole og SFO 

Uglegårdsskolen og SFO afsluttede 2020 med et ganske stort overskud. Det skyldes, at der først sent på året kom 

afklaring om at skolen fik refusion vedr. COVID-19 udgifter fra bopælskommunerne for flere medarbejdere.  

Derudover er underskuddet i skoleboden, grundet COVID-19 nedlukning, blevet dækket af kommunen.   

Overskuddet betyder, at skolen kan starte 2021 op med de ressourcer der er brug for, uden at skulle tænke på de 

økonomiske konsekvenser i en situation, der desværre fortsat er mærket med COVID-19. 

 
Tabel 13 Årets resultat for Skoler og SFO’er 

 

 

Skoler og SFO’er 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Skoler og SFO’er 160.776 171.252 165.931 5.321 

Havdrup Skole 31.330 32.938 32.392 546 

Heraf Havdrup SFO 5.559 5.983 5.830 153 

Munkekærskolen 56.344 57.744 55.753 1.991 

Heraf Munkekær SFO 10.368 10.473 10.173 300 

Uglegårdsskolen 73.102 80.570 77.786 2.784 

Heraf Uglegård SFO 13.238 13.663 13.221 442 
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Årets resultat for UngSolrød viser et mindreforbrug på 386 t.kr. Tabel 14 viser en udspecificering af årets resultat for 

nogle af de enkelte delområder. 

 

10Solrød 

Mindreforbrug på 10Solrød skyldes lavere udgifter til personale, samt lavere udgifter til indkøb af materialer under 

COVID-19 nedlukningen.  

 

 
Tabel 14 Årets resultat for UngSolrød 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UngSolrød 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

UngSolrød 17.449 18.750 18.364 386 

10Solrød 9.931 10.261 9.972 288 

Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 3.405 4.341 4.298 43 

Ungdomsklubber 1.332 1.284 1.290 -6 

Musikskolen 1.552 1.661 1.554 107 

SSP 1.179 1.154 1.198 -44 

Øvrigt 50 49 52 -3 
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Årets resultat for LUA viser et mindreforbrug på 1.766 t.kr. Tabel 15 viser en udspecificering af årets resultat for de 

enkelte delområder. 

 

På dagtilbudsområdet skyldes mindreforbruget, at budgettet til medieguide ikke er brugt i forventet omfang i løbet 

af 2020.  

På skoleområdet skyldes mindreforbruget, at der grundet COVID-19 ikke har været afholdt kompetenceudvikling for 

lærerne i samme omfang som forventet.   

 
Tabel 15 Årets resultat for Læring og Udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læring og Udvikling (LUA) 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Læring og Udvikling (LUA) -27.584 -28.375 -30.228 1.766 

Læring og Udvikling, ØD 3.241 3.509 3.371 138 

Dagtilbud – centralt -49.169 -49.156 -49.705 548 

Skole - centralt 18.344 17.273 16.193 1.080 
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Årets resultat for Borgerservice viser et mindreforbrug på 151 t.kr. Tabel 16 viser en udspecificering af årets resultat 

for de enkelte delområder. 

 

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til økonomiske fripladser på dagplejeområdet. 

 
Tabel 16 Årets resultat for Borgerservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerservice 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Borgerservice 7.981 7.771 7.619 151 

Økonomiske fripladser 7.814 7.604 7.411 193 

Pædagogiske fripladser 167 167 208 -41 
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Årets resultat for de øvrige afdelinger på politikområde 5 er et mindreforbrug på 2.242 t.kr. Tabel 17 viser en udspe-

cificering af årets resultat for de enkelte afdelinger. 

 

I Personaleafdelingen er der to større afvigelser.  

Der er et merforbrug på 206 t.kr. vedr. arbejdsskader. Der er ligeledes et merforbrug til personaleudgifter på 304 t.kr. 

Modsat er der et mindreforbrug på udgifter til PAU-elever på 119 t.kr. 

 

I Økonomiafdelingen er der et mindreforbrug på demografipuljerne, da der har været færre elever i SFO end bud-

getlagt. Der er ligeledes et mindreforbrug vedr. COVID-19 udgifter på politikområdet. 

 

 
Tabel 17 Årets resultat for Øvrige afdelinger 

 

 

 

 

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Øvrige afdelinger 19.567 21.782 19.539 2.242 

Personaleafdelingen 14.778 14.381 14.931 -550 

Økonomiafdelingen 4.789 7.401 4.609 2.792 



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

BØRN & UNGE
RÅDGIVNINGEN
FAMILIEAFSNITTET

SSP SAMARBEJDET

VÆKSTHUSET

Politikområde 6:

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

afgørende rolle i arbejdet med at skabe læring og 

udvikling samt tryghed, sundhed og værdighed for børn 

og unge. 

 

Politikområdet vedrører mere specifikt børn og unge, 

som er i en udsat social position eller har psykiske 

og/eller fysiske udfordringer. Opgaverne på området 

varetages af Børn og Unge Rådgivningen (BUR). 

 

Som kommune har vi fokus på at støtte både det 

enkelte barn/den unge og deres familier, og vi tager 

udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte barn, den 

unge og familien har. Med udgangspunkt i den konkrete 

situation arbejder vi med at finde den rigtige løsning for 

den enkelte. 

 

Området kan opdeles således: 

 Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), 

som visiteres via PPR 

 Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foran-

staltes via Familieafsnittet 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 6. 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 6 
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Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, og 8 
 

Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling 

hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune 

skal i 2030 have en ungdomsud-

dannelse, hvilket er 5 % over 

landsmål. 

  

Det sker gennem grundig imple-

mentering af en ny helhedsorien-

teret, forebyggende og sammen-

hængende kommunal ungeind-

sats 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 

I 2020 har der været fokus på forankring af 

den kommunale ungeindsats (KUI). Det er af-

holdt møder i Det Tværgående Ungeteam hver 

14. dag med repræsentanter fra Job- og Soci-

alcenteret, Børn og Unge Rådgivningen, Ung 

Solrød og kommunens uddannelsesvejledere 

mv. Formålet er blandt andet at sikre, at der 

bliver lagt en plan for indsatsen omkring de 

sårbare unge, så de på sigt opnår tilknytning til 

en ungdomsuddannelse eller kommer i job.  

 

Der har i 2020 været foretaget en afdækning af 

Ungebasen. Det skal i 2021 munde ud i en 

handleplan, som bl.a. skal beskrive en klar visi-

tationsprocedure mv. for tilbuddet.  

 

I 2021 skal behovet for en indsats for sårbare 

familier afdækkes og inddragelse af frivillighed 

på ungeområdet skal videreudvikles.  

Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammen-

hængende og koordineret forløb 

mellem sygehuse, praktiserende 

læger og Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig im-

plementering af den nye sund-

hedsaftale og evt. ændringer som 

følge af sundhedsreformen. 

I 2020 har der været fokus på snitflader mel-

lem Job- og Socialcenteret og Visitation og 

Koordination – bl.a. er der afholdt en fælles 

kursusdag. Arbejdet fortsætter i 2021, hvor der 

vil blive udviklet et formaliseret samarbejde 

med Visitation og Koordination herunder vil 

der blive udarbejdet arbejdsgange og indført 

en fast mødekadence i 2021. 

 

I 2020 har der været en evaluering af det tvær-

gående pilotprojekt ”Genoptræning til sindsli-

dende”. Projektet bidrager til en bedre sam-

menhæng mellem psykiatrien og Solrød Kom-

mune. Pilotprojektet videreføres i 2021 og vil 

blive evalueret i slutningen af 2021.  

Målsætninger på området 
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Politikområde 6: 
 

Tabel 2 Mål for Det specialiserede børne- og ungeområde 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling 

hele livet  

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for 

den enkelte 

Børn og unges udvikling 

Børn, unge og forældre skal op-

leve, at børn og unge hjælpes til 

den bedst mulige udvikling ud fra 

deres egne forudsætninger. 

  

Det sker ved, at de udviklings-

mæssige trin, barnet/den unge 

skal gennemgå, er tilpasset bar-

nets/den unges forudsætninger 

og tager afsæt i barnets/den un-

ges potentialer. 

Der har i 2020 været fokus på særligt sårbare 

gravide misbrugere og de psykisk syge. Der ar-

bejdes videre med forældre-screening. 

 

For børn med stort skolefravær arbejdes der vi-

dere med at udvikle en Solrød-model. Det vil ske 

i et læringsmiljø i fællesskab med andre og via 

udvikling af PPR´s kompetencer. 

 

Der arbejdes med logopædiske (talepædagogi-

ske) indsatser i forhold til skoleelever med 

sprogforstyrrelser. Der arbejdes fortsat med op-

kvalificering af kompetencer. 

 Kontinuitet i indsatsen 

Børn, unge og forældre skal op-

leve sammenhæng og kontinuitet 

i indsatsen på det specialiserede 

børne- og ungeområde. 

  

Det sker ved at støtte børn og 

unge i overgange samt ved at 

sikre koordinering i en helhedsori-

enteret indsats med fokus på 

tværfagligt samarbejde. 

Der har i 2020 været arbejdet med tværfaglige 

og tvær-professionelt samarbejde med særlig 

fokus på form og afvikling af netværksmøder. 

Der vil ske implementering i 2021. 

 

Væksthuset har i 2020 arbejdet understøttende 

ind i dannelsesstrategien gennem bl.a. klassear-

bejde, vækst-samtaler og Cool Kids. 

 

Som en del i dannelsesstrategien arbejdes der 

med den gode overgang imellem dagtilbud, SFO 

og skole. 

 

Væksthuset har indgået i arbejdsgruppen og ud-

viklet overgangsmaterialet ”Den gode overgang 

– Det fælles læringsforløb” til brug for dagtilbud, 

SFO og skoler.  

 

PPR har i samarbejde med skolerne udviklet en 

model, der sikrer, at personalet i en klasse er 

klædt på til at inkludere elever med høretab. 

 

Sundhedsplejen har gennemført undervisning af 

forældre i institutionsopstart som bidrag til 

overgangen fra hjem til institution/dagpleje. 

 Styrkelse af forældre og betyd-

ningsfulde voksne 

Børn, unge og forældre skal op-

leve, at forældre og andre betyd-

ningsfulde voksne styrkes i deres 

opgaver over for børn og unge. 

  

PPR, Sundhedsplejen og Væksthuset har gen-

nemført gruppeforløb for tosprogede små-

børnsfamilier med fokus på den tidlige helheds-

indsats. 

 

Gruppetilbud for forældre i skilsmisse vedr. styr-

kelse af forældrenes samarbejde omkring fælles 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

Det sker ved at yde relevant og re-

spektfuld rådgivning til familier 

med særlige behov, understøtte 

familiernes potentialer og bidrage 

med kompetenceudvikling af såvel 

forældre som fagprofessionelle. 

børn er ikke gennemført i 2020 pga. COVID-19, 

men fortsætter i 2021. 

 

Styrkelse af forældrenes rolle i logopædiske (ta-

lepædagogiske) forløb er gennemført i 2020. 

 Dannelse af netværk 

Børn, unge og forældre skal op-

leve, at der udvikles lokale net-

værk og rammer, som fremmer in-

klusion af børn og unge med sær-

lige behov. 

  

Det sker ved at danne netværk for 

såvel familier som fagprofessio-

nelle med relevante gruppetilbud, 

forældrekurser, vejledning og råd-

givning. 

Væksthuset har samarbejdet med skolerne 

omkring udvikling og styrkelse af rammerne for 

inkluderende og fleksible læringsfællesskaber, 

bl.a. gennem forløb med Co-teaching og 

deltagelse i tværfaglig vejledning. 
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Årets resultat for politikområde 6 fremgår af tabel 4 nedenfor. 

Resultatet for politikområdet viser et samlet merforbrug på 379 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, som var på 

97.522 t.kr. I løbet af regnskabsåret blevet området tilført i 9.447 t.kr. i form af budgettillæg, og -2,935 t.kr. ved om-

placeringer. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget, udgør derved 8.167 t.kr. 

 

Merforbruget skyldes dels det stigende antal børn og unge, dels de på landsplan gældende udviklingstendenser in-

den for diagnoseområder og omkring kompleksitet i sagerne. 

 
Tabel 3 Årets resultat for politikområde 6 

Antallet af 0 – 18 årige er de senere år (2015 – 2020) steget fra 5.423 til 5.884 ved udgangen af 2020. Dvs. en stigning 

på 461 børn og unge, svarende til en stigning på 8 procent.  

 

Samtidig er antallet af underretninger og antallet af sager i Familieafsnittet steget markant: 

 
Tabel 4 Aktivitetsdata, Familieafsnittet 

  

                                                      
1 Antallet af sager er opgjort i 2019 

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 6 – samlet sum 91.011 97.522 99.177 -1.655 

Serviceudgifter indenfor ramme 88.283 93.798 96.262 -2.464 

Børn og Unge Rådgivningen 87.343 92.861 95.336 -2.475 

Øvrige afdelinger 939 937 926 11 

Serviceudgifter udenfor ramme -1.400 -2.100 -3.328 1.228 

Børn og Unge Rådgivningen -1.400 -2.100 -3.328 1.228 

Overførselsudgifter 4.128 5.824 6.243 -419 

Børn og Unge Rådgivningen 4.046 5.741 6.243 -501 

Øvrige afdelinger 83 83 0 83 

AKTIVITETSDATA I FAMILIEAFSNITTET 2015 2020 
Stigning, 

antal 

Stigning, 

% 

Antal underretninger 250 356 106 42,4 

Antal sager 286 4421 156 54,5 
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Årets resultat i detaljeret form 
De efterfølgende bemærkninger indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter 

omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til 

budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

 

Årets merforbrug skyldes primært udgifterne til området specialundervisning og til dels forbruget på områderne fo-

rebyggende foranstaltninger, opholdssteder mv. og administration. 

 
Tabel 3 Årets resultat 2020, detaljeret - politikområde 6 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 6 – samlet sum 91.011 97.522 99.177 -1.655 

Serviceudgifter indenfor ramme 88.283 93.798 96.262 -2.464 

Specialundervisning 30.345 27.799 28.861 -1.062 

Særlige dag- og klubtilbud 2.434 2.654 2.770 -116 

Døgninstitutioner 3.358 5.992 6.188 -196 

Opholdssteder mv. 11.304 15.543 15.832 -290 

Forebyggende foranstaltninger 20.659 23.541 23.936 -395 

Plejefamilier 9.391 7.493 7.633 -140 

Administration 10.062 10.026 10.292 -265 

Serviceudgifter udenfor ramme -1.400 -2.100 -3.328 1.228 

Den centrale refusionsordning –  

Særligt dyre enkeltsager 
-1.400 -2.100 -3.328 1.228 

Overførselsudgifter 4.128 5.824 6.243 -419 

Sociale formål 4.128 5.824 6.243 -419 
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På det specialiserede børne- og ungeområde var der i 2020 samlet set et merforbrug på 1.655 t.kr. i forhold til det 

korrigerede budget på 97.522 t.kr. 

 

Der er stor fokus på balancerne mellem faglighed og økonomistyring. På området føres en nøje registrant- og dispo-

sitionsbogføring til styring af områdets økonomi og til målrettet faglig indsats. 

 

Solrød-modellen blev implementeret i 2016. Dengang havde hver familierådgiver i gennemsnit ca. 25 sager. Væksten 

i Solrød Kommune og udviklingen på området har medført, at antallet af sager pr. familierådgiver i 2020 er steget til 

44 sager, dvs. en stigning på ca. 43 procent siden 2016. Stigningen i antallet af sager gør, at den enkelte familierådgi-

vers sager er steget til et niveau, hvor intentionerne i Solrød-modellen pt. ikke kan holde. 

 

Aktivitetstal 
Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af de to nedenstående tabeller, tabel 6 og 7, som viser 

udviklingen på området i antal årspersoner og i regnskabstal. 

 
Tabel 4 Antal årspersoner i overordnede foranstaltninger2 

Tabel 5 Regnskabstal (fratrukket indtægter fra den centrale refusionsordning) 

                                                      
2 Antal årspersoner er rettet med tilbagevirkende kraft for perioden 2018 – 2019 idet opgørelsesmetoden er ændret. Opgørelsen indeholder nu også 

årspersoner for netværkspleje same hele funktionsområdet for forebyggende foranstaltninger. 

 

Årets gang på området 

FORANSTALTNING 2017 2018 2019 2020 

Årspersoner – samlet sum 143,1 166,9 191,3 210,2 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 3,3 2,2 2,1 2,4 

Opholdssteder 13,7 14,0 15,6 25,9 

Forebyggende foranstaltninger 114,5 135,6 154,2 165,1 

Plejefamilier 11,6 15,1 19,5 16,8 

FORANSTALTNING/I 1.000 KR. 2017 2018 2019 2020 

Foranstaltning – samlet sum 39.744 39.818 44.726 50.483 

Anbragte børn og unge i døgninstitutioner 4.474 3.161 3.118 4.714 

Opholdssteder 9.291 10.224 9.931 14.941 

Forebyggende foranstaltninger 21.138 20.933 23.384 23.350 

Plejefamilier 4.841 5.500 8.293 7.478 
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Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for en anden slags un-

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

interne skoler eller på kommunale specialskoler. 

 

Tabel 8 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte specialundervisningstilbud.  

Årets resultat for Specialundervisning viser samlet et merforbrug på 1.062 t.kr. I året har der været tillægsbevillinger 

for i alt 758 t. kr. på området. Heraf har Undervisning i andre kommuner fået tillagt 893 t. kr. mens Specialklasser i 

kommunen har tillægsbevilling på 1.120 t. kr. Områderne ’Specialskoler uden for kommunen’ og SFO- og Klubtilbud, 

har fået tillægsbevilling på henholdsvis -974 t. kr. og -281 t. kr. 

 

Stigningen i udgifter på specialundervisningsområdet i forhold til det oprindelige budget giver et reelt merforbrug 

på 1.820 t. kr.  

 

Udgiftsstigningen skyldes således primært, at flere elever har behov for specialundervisning, hvilket bl.a. kan tilskri-

ves tilflytningen til kommunen. Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 4 årselever, primært Familie-

afsnittets område. 

 

Heldagsklassen er pr. 1. august 2019 blevet til Heldagsskolen. Samtidig er der sket en væsentlig udvidelse, idet be-

stræbelserne går på dels at kunne løse flere opgaver tættere på eget miljø, og dels at kompetenceudvikle egne ind-

satser. 

 
Tabel 6 Regnskab 2020 for Specialundervisning 

  

Specialundervisning 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Specialundervisning - samlet sum 30.345 27.799 28.861 -1.062 

Indenfor servicerammen 30.345 27.799 28.861 -1.062 

Specialklasser i kommunen, inkl. Heldagsskolen 10.290 8.106 9.472 -1.365 

Specialundervisning i regionale tilbud – 

objektiv finansiering 
           237             237             126             112  

SFO- og Klubtilbud i tilknytning  

til specialskoler udenfor kommunen 
1.857 1.576 1.469 107 

Specialskoler udenfor kommunen 10.654 9.680 9.649 31 

Undervisning i andre kommuner 7.307 8.199 8.146 53 
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Tabel 9 nedenfor viser fordelingen af årselever på forskellige typer specialundervisning. 

Af tabellen kan ses, at stigningen fra 2019 til 2020 primært var centreret omkring undervisning i andre kommuner 

(Familieafsnittet). Der er dog en stigning på specialklasser inkl. Heldagsskolen, som udlignes af et fald i SFO- og 

Klubtilbud og specialskoler uden for kommunen. 

 

Stigningen fra 2019 til 2020 med ca. 14 årselever, er primært fordelt med ca. 8 årselever på interne specialtilbud (X-

klasser og Heldagsskolen) og ca. 6 på Familieafsnittets område.  

 
Tabel 7 Antal årspersoner fordelt på typer af specialundervisning 

ANTAL ÅRSPERSONER 2018 2019 2020 

Specialklasser i kommunen, inkl. Heldagsskolen 29,6 35,5 39,9 

SFO- og Klubtilbud i tilknytning til specialskoler udenfor kommunen 17,1 18,3 16,3 

Specialskoler udenfor kommunen 29,9 31,4 28,5 

Undervisning i andre kommuner 24,4 30,7 35,0 
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Særlige dagtilbud er for børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et sær-

ligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes ved brug af de almindelige dagtilbud. 

Der kan ikke opkræves forældrebetaling, såfremt barnet er optaget i særligt dagtilbud alene af behandlingsmæssige 

årsager. 

 

Årets resultat for Særlige dag- og klubtilbud viser et merforbrug på 116 t.kr, merforbruget tilskrives Særlige dagtil-

bud. Tabel 10 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte tilbud. I året har der været en samlet tillægsbe-

villing på i alt 220 t. kr. grundet øget aktivitet. 

 
Tabel 8 Regnskab 2020 for Særlige dag- og klubtilbud 

Tabel 9 Antal årspersoner for Særlige dag- og klubtilbud 

 

  

Særlige dag- og klubtilbud 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Særlige dag- og klubtilbud - samlet sum 2.434 2.654 2.770 -116 

Indenfor servicerammen 2.434 2.654 2.770 -116 

Særlige dagtilbud 2.434 2.644 2.760 -116 

Særlige klubtilbud 0 10 10 0 

ANTAL ÅRSPERSONER 2018 2019 2020 

Særlige dagtilbud 3,0 3,3 3,4 

Særlige klubtilbud 0,7 0,0 0,5 
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Der kan træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet når det sanses for nødvendigt for barnet/den unge. 

Det er alene visitationsudvalgets kompetence at godkende anbringelse uden for hjemmet. Sagsbehandleren er for-

pligtet til at finde den bedste- og billigste løsning, samt at fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. 

 

Området Sikrede døgninstitutioner omfatter udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sik-

rede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vin-

duer konstant kan være aflåst. Udgifterne omfatter dels den objektive finansiering, dels det faktiske forbrug af sik-

rede pladser. 

 

Årets resultat for Døgninstitutioner viser samlet et merforbrug på 196 t.kr.  

Tabel 12 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte typer af døgninstitutioner. Det ses, at Døgninstitutio-

ner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion har et merforbrug på 227 t. kr.  

 

Budgettet for området er blevet justeret med 2.634 t.kr. i tråd med tidligere forventninger til årets resultat. 

 
Tabel 10 Regnskab 2020 for Døgninstitutioner 

Tabel 11 Antal årspersoner for Døgninstitutioner 

Døgninstitutioner 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Døgninstitutioner - samlet sum 3.358 5.992 6.188 -196 

Indenfor servicerammen 3.358 5.992 6.188 -196 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

betydelig og varig nedsat funktion 
1.265 3.480 3.706 -227 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

sociale, adfærdsmæssige problemer 
969 328 352 -24 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn 
525 25 0 25 

Sikrede døgninstitutioner 600 2.160 2.130 30 

ANTAL ÅRSPERSONER 2018 2019 2020 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

betydelig og varig nedsat funktion 
1,0 1,0 1,3 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

sociale, adfærdsmæssige problemer 
1,0 1,0 0,3 

Døgninstitutioner for børn og unge med 

sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn 
0,2 0,0 0,0 

Sikrede døgninstitutioner 0,0 0,1 0,8 
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På området for opholdssteder mv. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kolle-

gielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge. Det er alene visitationsudvalgets kompetence at 

godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandleren er forpligtet til at finde den bedste- og billigste løs-

ning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. Der kan - med eller uden forældres samtykke - 

træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

 

Årets resultat for opholdssteder mv. viser samlet et merforbrug på 290 t.kr. Merforbruget skyldes mere aktivitet end 

forventet. 

Tabel 14 viser regnskabstallene for de enkelte områder og tabel 15 viser antal årspersoner på områderne. 

 
Tabel 12 Regnskab 2020 for Opholdssteder mv. 

Tabel 13 Antal årspersoner for Opholdssteder mv 

 

Opholdssteder mv. 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Opholdssteder mv. - samlet sum 11.304 15.543 15.832 -290 

Indenfor servicerammen 11.304 15.543 15.832 -290 

Opholdssteder 10.598 13.352 13.344 8 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 550 785 1.000 -216 

Eget værelse, inkl. ungeboliger 0 540 458 81 

Kost- og efterskoler 126 837 1.007 -170 

Advokatbistand 30 30 63 -33 

Integrationsudgifter 100% ref. flygtninge 0 0 -40 40 

ANTAL ÅRSPERSONER 2018 2019 2020 

Opholdssteder 11,8 11,0 16,1 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 1,7 2,8 5,5 

Eget værelse, inkl. ungeboliger 0,0 1,0 2,9 

Kost- og efterskoler 0,5 0,8 1,4 
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Forebyggende foranstaltninger er tilbud til børn og unge, samt deres forældre. 

Årets resultat for Forebyggende foranstaltninger viser samlet et merforbrug på 395 t.kr. Området har i 2020 fået til-

lægsbevilling for i alt 3.644 t.kr. hvoraf de 2.185 t.kr er placeret på § 84 Aflastning, private leverandører. Tabel 16 viser 

regnskabstal for de enkelte typer af foranstaltninger, mens tabel 17 viser aktiviteten opgjort ved antal årspersoner. 

 

Årets resultat skyldes primært stigningen i antallet af 0 – 18 årige. 

 
Tabel 14 Regnskab 2020 for Forebyggende foranstaltninger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Forebyggende foranstaltninger –  

samlet sum 
20.659 23.541 23.936 -395 

Indenfor servicerammen 20.659 23.541 23.936 -395 

Aflastningsordninger 5.352 7.057 6.893 163 

Praktisk, pædagogisk eller  

anden støtte i hjemmet 
2.636 3.024 3.151 -127 

Anden hjælp, rådgivning, behandling,  

praktisk og pædagogisk støtte 
6 6 29 -23 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

eller hele familien 
2.957 4.203 4.008 195 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 480 438 438 1 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse/ 

konsulentbistand 
1.003 718 912 -194 

Formidling af praktikophold 0 25 38 -13 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 

(efterskole) 
2.483 1.696 1.691 4 

Ophold i dagtilbud 4.835 4.598 4.766 -168 

Netværkspulje til folkeskolen 906 904 906 -3 

Familiebehandling eller behandling  

af barnets/unges problem 
0 573 783 -211 

Døgnophold 0 0 0 0 

Børnehuse 0 300 308 -8 

Ledsagerordning 0 0 11 -11 

 

 

 

Forebyggende foranstaltninger 
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Tabel 15 Antal årspersoner for Forebyggende foranstaltninger3 

 

  

                                                      

3 Antal årspersoner er rettet med tilbagevirkende kraft for perioden 2018 – 2019 idet opgørelsesmetoden er ændret. Opgørelsen medtager nu alle 

profitcentre under funktionsområdet. 

ANTAL ÅRSPERSONER 2018 2019 2020 

Årspersoner – samlet sum 135,6 154,2 164,5 

Aflastningsordninger 46,3 46,0 35,7 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 5,6 8,2 

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk  

og pædagogisk støtte 
3,2 1,2 0,1 

Fast kontaktperson til børn og unge, eller hele familien 33,1 39,7 48,7 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 10,2 11,9 14,0 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 6,9 10,0 11,5 

Formidling af praktikophold 0 0 0 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger (efterskole) 10,8 14,1 9,9 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 18,0 22,8 24,2 

Familiebehandling eller behandling af barnets/unges problem 6,4 2,6 12,2 

Familiedøgnbehandling 0,7 0,3 0 
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På området for Plejefamilier registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og netværksplejefamilier. 

 

Årets resultat viser samlet et merforbrug på 140 t.kr., og tabel 18 viser fordelingen mellem plejefamilier og netværks-

familier. Området har i året fået tillægsbevillinger for i alt -2.497 t.kr. 

 

Regnskabet viser at området for Plejefamilier har et merforbrug på 146 t.kr. 

Merforbruget skyldes øget aktivitet på området. Antallet af årspersoner er steget fra 16,5 i 2019 til 16,7 i 2020. 

 
Tabel 16 Regnskab 2020 for Plejefamilier 

 

 

  

Plejefamilier 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Plejefamilier - samlet sum 10.121 8.243 8.383 -140 

Indenfor servicerammen 9.391 7.493 7.633 -140 

Plejefamilier 9.073 7.210 7.356 -146 

Netværksplejefamilier 318 283 277 6 

Socialtilsyn, objektiv finansiering 730 750 750 0 
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Området vedrører udgifter og indtægter til administration af det specialiserede børne- og ungeområde, herunder 

udgifter til administrative medarbejdere. 

 

Årets resultat for Administration viser et samlet merforbrug på 265 t.kr. Tillægsbevillinger i året udgør -331 t.kr., og 

der er omplaceret 295 t.kr. inden for Børn og Unge Rådgivningens ØD-budget til familieafsnittes rådgivere. Merfor-

bruget skyldes øget personaleaktivitet grundet stigningen i børnetal og sager samt manglende tilpasning af budget-

tet i forhold til finansiering af en halv juriststilling. 

 

Tabel 19 viser opdelingen på de enkelte udgiftsområder. 

 
Tabel 17 Regnskab 2020 - Administration 

 

 

 

  

Administration 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Administration - samlet sum        10.062         10.026         10.292  -265 

Indenfor servicerammen        10.064          10.028          10.294  -265 

Administration, inkl. arbejdsskade forsikring          9.614           9.881          10.172  -292  

Lægeerklæringer og  

forældrekompetenceundersøgelser 
           447              145              119                26  



 

124 ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 6: DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE 

 

På området konteres statsrefusion fra de særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, un-

der den centrale refusionsordning. Området ligger uden for servicerammen. Beløbsgrænserne fremgår af tabel 20. 

 

I tabel 21 fremgår årets resultat for særligt dyre enkeltsager 

Det ses, at den faktiske refusion er 1.228 t.kr. mere end det korrigerede budget. Dette skyldes flere dyre enkeltsager 

end budgetlagt. 

 
Tabel 18 Beløbsgrænser for refusionsopgørelser 

 
Tabel 19 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

Den centrale refusionsordning –  

Særligt dyre enkeltsager 

0 PCT. REFUSION 25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 

Under 810.000 kr. årligt Fra 810.000 - 1.599.999 kr. årligt Fra 1.599.999 kr. årligt 

Under 67.500 kr. månedligt Fra 67.500 – 133.333 kr. månedligt Fra 133.333 kr. månedligt 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

ANTAL 

SAGER, SOM 

UDLØSER 

REFUSION 

FAKTISK 

REFUSION 

Central refusionsordning - samlet sum -1.400 -2.100 40 -3.328 

Udenfor servicerammen -1.400 -2.100 40 -3.328 

Opholdssteder mv. for børn og unge -540 -740 21 -891 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 2 -114 

Plejefamilier -200 -200 5 -155 

Forebyggende foranstaltninger -350 -350 7 -586 

Døgninstitutioner -210 -710 3 -1.084 

Sikrede døgninstitutioner -100 -100 2 -390 

Berigtigelser for regnskab 2020 0 0 - -108 
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Området indeholder overordnet to områder: Sociale formål, samt Integrationsydelse mv. med 100 pct. refusion vedr. 

flygtninge. 

 

Sociale formål 
Området omfatter Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 

ved pasning af børn med nedsat funktionsevne, Hjemmetræning, samt udgifter til Samværsret med egne børn. 

På Merudgifter ved forsørgelse af børn og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er der 50 pct. statsrefusion på de afholdte 

udgifter. 

 

Årets resultat for de Sociale formål viser samlet et merforbrug på 419 t.kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet, pri-

mært på området forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 

 

Tabel 22 viser opdelingen på de enkelte udgiftsformer.  

 

Integrationsydelse mv. 
På dette område registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funk-

tionsevne til visse grupper af flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service. 

 

Der er 100 pct. statsrefusion af udgifterne på området ud fra § 181 i lov om social service. Kontering fremgår i tabel-

len nedenfor. 

 
Tabel 20 Regnskab 2020 for Sociale formål under Overførselsudgifter 

  

Overførselsudgifter 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Sociale formål - samlet sum 4.128 5.824 6.243 -419 

Overførselsudgifter 4.128 5.824 6.243 -419 

Merudgifter ved forsørgelse af børn med  

nedsat funktionsevne 
684 629 949 -320 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 3.332 5.082 5.262 -179 

Hjemmetræning 30 30 32 -2 

Samværsret mv. 83 83 0 83 
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Beskæftigelse og 
social indsats
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Beskæftelse 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 arbejder vi med, at flere personer skal 

i beskæftigelse eller uddannelse samt fastholdes i dette i 

stedet for at være på offentlig forsøgelse. Herudover 

skal virksomhederne sikres en nødvendig og kvalificeret 

arbejdskraft. 

 

Vi har desuden fokus på at støtte sårbare borgere med 

andre problemer end ledighed. Det kan være særlige 

udfordringer, som misbrugsproblemer, eller unge, der 

ikke kan gennemføre en ungdoms-uddannelse på 

almindelige vilkår. 

 

Indsatsen bygger på det udgangspunkt, at borgerne er 

ansvarlige og selv er i stand til at træffe vigtige 

beslutninger i eget liv. Vi tager udgangspunkt i de 

ressourcer, den enkelte borger har. Med afsæt i den 

konkrete situation og borgernes ressourcer, arbejder vi 

med at finde de rigtige løsninger for den enkelte - og 

støtter borgerens udvikling. 

 

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 

 

Herudover varetages: 

 Den koordinerende ungeindsats og uddannelses-

vejledning. Herunder særlig indsats ift. fastholdelse 

i afklarende forløb, den Forberedende Grundud-

dannelse (FGU) og den særlig tilrettelagte ung-

domsuddannelse (STU) 

 Misbrugsbehandling mv. 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 7. 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 7 
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Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling hele li-

vet 

 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 helhedsorienteret, forebyggende 

og sammenhængende kommunal ungeind-

sats 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 

I 2020 har der været fokus på for-

ankring af den kommunale unge-

indsats (KUI). Det er afholdt møder 

i Det Tværgående Ungeteam hver 

14. dag med repræsentanter fra 

Job- og Socialcenteret, Børn og 

Unge Rådgivningen, Ung Solrød 

og kommunens uddannelsesvejle-

dere mv. Formålet er blandt andet 

at sikre, at der bliver lagt en plan 

for indsatsen omkring de sårbare 

unge, så de på sigt opnår tilknyt-

ning til en ungdomsuddannelse el-

ler kommer i job.  

 

Der har i 2020 været foretaget en 

afdækning af Ungebasen. Det skal 

i 2021 munde ud i en handleplan, 

som bl.a. skal beskrive en klar visi-

tationsprocedure mv. for tilbuddet.  

 

I 2021 skal behovet for en indsats 

for sårbare familier afdækkes og 

inddragelse af frivillighed på unge-

området skal videreudvikles.  

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed i alle aldre 

Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende 

og koordineret forløb mellem sygehuse, 

praktiserende læger og Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implemente-

ring af den nye sundhedsaftale og evt. æn-

dringer som følge af sundhedsreformen. 

I 2020 har der været fokus på snit-

flader mellem Job- og Socialcente-

ret og Visitation og Koordination – 

bl.a. er der afholdt en fælles kur-

susdag. Arbejdet fortsætter i 2021, 

hvor der vil blive udviklet et forma-

liseret samarbejde med Visitation 

og Koordination herunder vil der 

blive udarbejdet arbejdsgange og 

indført en fast mødekadence i 

2021.   

 

I 2020 har der været en evaluering 

af det tværgående pilotprojekt 

”Genoptræning til sindslidende”. 

Projektet bidrager til en bedre 

sammenhæng mellem psykiatrien 

og Solrød Kommune. Pilotprojek-

tet videreføres i 2021 og vil blive 

evalueret i slutningen af 2021.  

Målsætninger på området 
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Tabel 2 Politiske mål for politikområde 7 Beskæftigelse og social indsats 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv der tager ansvar  

 Læring og udvikling hele li-

vet  

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed i alle aldre 

Effektfuld beskæftigelsesindsats 

Borgerne skal opleve og selv bidrage til en 

effektfuld og effektiv beskæftigelsesindsats.  

  

Det sker gennem implementeringen af for-

enklingerne i Lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats med udgangspunkt i: 

 Størst mulig effekt for borgerne (hur-

tigst muligt i job og uddannelse)  

 Evidens for, hvad der virker, kombine-

ret med lovende praksis  

 At indsatsen er så effektiv som muligt 

Der har været afholdt undervisning 

og workshops, og der er udarbej-

det arbejdsgange, som:  

 Understøtter forenklingen af 

beskæftigelsesindsatsen i 

det daglige sagsarbejde. 

 Sikrer en ensartethed i sags-

behandlingen.  

 Understøtter lovgivningen. 

 

Derudover er der afholdt månedlig 

opfølgning på økonomi og aktivi-

tetstal gennem nyt ledelsesinfor-

mationssystem.  

 

Den kontinuerlige opfølgning skal 

sikre, at der er sammenhæng mel-

lem udgifter, indsatser og virkning. 

 

Arbejdet med det nye ledelsesin-

formationssystem fortsætter i 

2021.  

Misbrugsbehandling 

Borgerne skal sikres tilstrækkelig og hel-

hedsorienteret misbrugsbehandlingstilbud 

med henblik på fastholdelse/inklusion på 

arbejdsmarkedet. 

  

Det sker gennem implementering af nyt 

samarbejde med Greve Rusmiddelcenter 

inkl. helhedsorienteret fokus på sundhed og 

beskæftigelse. 

Der er udarbejdet nye arbejds-

gange på misbrugsområdet.  

 

Myndighedsarbejdet er nu fordelt 

på to medarbejdere med kompe-

tencer på hhv. socialområdet og 

beskæftigelsesområdet.  

 

Dette skal sikre, at borgerne får en 

helhedsorienteret indsats.  

 

Implementering og procedure for 

de nye arbejdsgange fortsætter i 

2021.  
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 7 fremgår af tabel 3 nedenfor. 

 

Politikområdet viser et samlet merforbrug på 3,010 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget, og et merfor-

brug på 25.224 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 

 

Dette fordeles mellem et mindreforbrug på serviceudgifter indenfor ramme med samlet 2.464 t.kr. og et merforbrug 

på overførselsudgifter på 5,475 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillin-

ger for 21,424 mio. kr. og lavet omplaceringer for 790 t.kr. 

 

Det er særligt på forsørgelsesydelser, at der har været merforbrug i 2020, mens der har været mindreforbrug på 

blandt andet ungdomsuddannelser, Integrationsområdet og Misbrugsområdet. 

 
Tabel 3 Årets resultat for politikområde 7 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 7 – samlet sum 261.348 283.562 286.572 -3.010 

Serviceudgifter indenfor ramme 39.892 38.287 35.823 2.464 

Job- og Socialcenteret1) 37.259 35.979 34.037 1.942 

Borgerservice 275 274 235 39 

Teknik og Miljø 1.389 1.065 644 421 

Øvrige afdelinger 969 969 907 62 

Overførselsudgifter 221.456 245.275 250.749 -5.475 

Job- og Socialcenteret 205.537 229.221 234.666 -5.445 

Borgerservice 15.551 15.686 15.890 -204 

Øvrige afdelinger 368 368 194 175 

Anm.: 1) I forbindelse med Aftale om Sommerpakken blev Solrød Kommune tildelt et særtilskud på 84.000 kr. i 2020 til dagsture, udendørsakti-

viteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Særtilskuddet er ved en fejl blevet placeret forkert under politikområde 

7. Særtilskuddet skulle i stedet fremgå under politikområde 8. Der har i 2020 været et forbrug på 2,4 t.kr., mens budgettet var 84 t.kr. Der ses i 

den efterfølgende gennemgang bort fra denne fejlkontering. Restbudgettet overføres til 2021. 
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Årets gang 
2020 har været et tumultarisk år. Primært på grund af CO-

VID-19 pandemien og dens afledte effekter. Det har imid-

lertid også været tumultarisk i Job- og Socialcenteret af 

andre grunde end det. Udover at skulle navigere i suspen-

deringen af beskæftigelsesindsatsen og diverse midlerti-

dige lovændringer, samt nye bekendtgørelser, var 2020 

også året hvor forenklingsreformen af beskæftigelsesind-

satsen skulle implementeres.  

 

Forenklingsreformen er i store træk, en reform der stiller 

krav omkring tilbuds- og samtalekadencen med de ledige 

i det første halve år, hvorefter jobcentrene stilles relativt 

frit til at tilrettelægge indsatserne for de ledige. For at 

sikre fokus på de lediges sager efter de første halve år, 

stilles også krav om samtaler og indsats det seneste år, 

for dem der har mere end ét års ledighedsanciennitet. Til 

gengæld for denne frihed, stilles krav til resultater – målt 

i en benchmarkmodel, hvor kommunerne måles i forhold 

til deres egne rammevilkår, og med risiko for at komme 

under skærpet tilsyn, hvis ikke resultater og indsatser er 

tilfredsstilende. Som led i reformen har jobcenteret derfor 

arbejdet med datadrevet ledelse. Herunder registrering i 

fagsystemer og oparbejdelsen af processer med ledelses-

information, til understøttelse af både styring og ledelse, 

for at sikre forankring af reformen.  

 

Derudover har udbetalingsteamet implementeret et nyt 

sygedagpengesystem (KSD) og forberedt implemente-

ring af et nyt kommunalt ydelsessystem (KY). De nye sy-

stemer har desværre været fejlbehæftet, hvilket har gjort 

det vanskeligt at bruge systemerne som en understøt-

tende del af ledelsesinformationen.  

 

Samtidigt er kommunerne også overgået til en ny løsning 

i forhold til udbetalingen af statsrefusionerne, for de for-

skellige sociale og arbejdsløshedsydelser Det har derfor 

også været mere vanskeligt end vanligt, at følge refusio-

ner og ydelser udbetalt af andre myndigheder end job-

centeret i Solrød. 

 

Projektet om virtuel borgerkontakt blev evalueret i slut-

ningen af 2019 og er implementeret fuldt ud ved indgan-

gen til 2020. Selvom evalueringen viste nogle udfordrin-

ger, var der også mange borgere der svarede positivt på, 

at de digitale samtaler via Skype var et godt alternativ til 

personlig fremmøde. Det har således været hensigts-

mæssigt i forbindelse med suspenderingen af de fysiske 

samtaler i jobcenteret, at job- og socialcenteret på mange 

områder har kunnet fortsætte det gode arbejde med at 

bruge digitale samtaler, som noget naturligt og bekendt.  

 

Selvom aktiviteterne som følge af de svære omstændig-

heder, på nogle punkter har været kørt på et andet og 

måske lavere niveau, har der på andre områder været rig-

tigt travlt i nedlukningsperioden. De samfundsøkonomi-

ske konsekvenser af pandemibekæmpelsen, har som be-

kendt resulteret i en øget ledighed etc. Derudover har de 

omtalte lovændringer og nye bekendtgørelser betydet at 

arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere kan mod-

tage sygedagpengerefusion fra dag 1 af sygefraværet, 

hvis dette fravær er COVID-19 relateret. Det har betydet 

øget travlhed med udbetalingerne af sygedagpenge med 

mere end 1.000 sager. Det er svarer til mere end 1 må-

neds sager i gennemsnit, under normale omstændighe-

der. 

 

Endeligt har driftslederne i Job- og socialcenteret arbej-

det med medarbejderne omkring anvendelse af de sam-

taleteknikker og kommunikationsstile, som alle medar-

bejdere i 2019 fik undervisning i, i forbindelse med pro-

jekt MI (Motivational Interviewing eller den Motiverende 

samtale). En del af projektets implementering er valg af 

forskellige målinger og evaluering af hinandens samtaler. 

COVID-19 har af gode grunde vanskeliggjort implemen-

teringen af det arbejde i 2020, men der arbejdes videre 

med det i 2021, hvor der forventeligt bliver travlt med at 

hjælpe borgere med alle de negative konsekvenser ned-

lukningen har haft for både arbejdsmarkedet og den en-

kelte borger. 

Job- og Socialcenteret 
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Ledighedsudvikling 
Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af nedenstående tabel samt figur 2 og de viser udviklin-

gen på området i antal årspersoner og i regnskabstal. 

 
Tabel 4 Antal årspersoner i korte kontant forløb og dagpenge samt på længerevarende forsørgelsesydelser 

ANTAL FULDTIDSPERSONER 2016 2017 2018 2019 2020 

Korte kontante forløb og dagpenge 886 772 708 683 839 

Sygedagpenge 286 277 265 267 337 

Kontant- og uddannelseshjælp 229 185 169 148 136 

Integrationsydelse  

(Kontanthjælp i integrationsprogram) 
130 94 53 43 46 

Forsikrede ledige 241 216 221 225 320 

Længerevarende forsørgelsesydelser 685 735 777 867 914 

Revalidering 14 19 16 11 7 

Fleksjobvisiterede 176 194 216 240 250 

Ressourceforløb 67 71 72 85 90 

Jobafklaringsforløb 28 52 71 95 89 

Førtidspension 400 399 402 436 478 

Samlet antal fuldtidspersoner  1.571 1.507 1.485 1.550 1.753 

 

Figur 2 Forløbstypers andel af det samlede antal ydelsesmodtagere 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Job- og Socialcenteret viser samlet et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 

og 25,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.  

 

Forskellen i forhold til det korrigerede budget er fordelt på et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i serviceudgifter indenfor 

rammen og et merforbrug på 5,4 mio. kr. i overførselsudgifter. 

 

Tabel 5 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Den enkelte delområder gennemgå de-

taljeret i hvert dets underafsnit. 

 
Tabel 5 Årets resultat for Job- og Socialcenteret 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

 BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Job- og Socialcenteret – samlet sum 242.796 265.116 268.700 -3.584 

Serviceudgifter indenfor ramme 37.259 35.895 34.034 1.861 

Overførselsudgifter 205.537 229.221 234.666 -5.445 

Aktive indsatser 
Overførselsudgifter 25.710 16.841 18.743 -1.902 

Serviceudgifter 668 669 16 652 

Forsørgelsesydelser 
Overførselsudgifter 169.085 202.193 207.727 -5.534 

Serviceudgifter 0 0 0 0 

Fællesudgifter  

og Administration 

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Serviceudgifter 26.168 26.565 25.857 708 

Integrationsudgifter 
Overførselsudgifter 5.217 4.575 3.188 1.387 

Serviceudgifter 7 8 8 1 

Misbrugsbehandling 
Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Serviceudgifter 5.391 4.004 3.666 338 

Puljer og Projekter 
Overførselsudgifter -2.480 321 697 -376 

Serviceudgifter -35 78 98 -20 

Ungdomsuddannelser 
Overførselsudgifter 7.419 4.704 4.008 696 

Serviceudgifter 4.993 4.504 4.109 395 

Øvrige områder 
Overførselsudgifter 587 587 304 283 

Serviceudgifter 67 67 280 -212 
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Aktive indsatser 
Under området konteres udgifterne til indsatsen for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, res-

source- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, forsikrede ledige, sygedagpenge, voksenlærlinge, Uddannelsesafta-

ler ved ansættelse, seniorjob til personer over 55 år mv. Tabel 6 indeholder årets resultat. Området udviser samlet et 

merforbrug på 1,249 mio. kr. i regnskab 2020.  

 
Tabel 6 Årets resultat for Aktive indsatser 

Løn til forsikrede ledige 

Udgiften vedrører lønnen til løntilskudsansatte i Solrød kommune. Indtægterne fra løntilskuddet registreres ligeledes 

på kontoområdet. Udgifterne til løntilskuddet registreres under Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, når bor-

gen er henvist af Solrød Jobcenter. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Her konteres jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle målgrupper.  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

 BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Aktive indsatser – samlet sum 26.378 17.510 18.759 -1.249 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 668 669 16 652 

Løn til forsikrede ledige 
Drift 668 669 16 652 

Statsrefusion 0 0 0 0 

Overførselsudgifter, netto 25.710 16.841 18.743 -1.902 

Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats 

Drift 23.780 16.000 18.616 -2.616 

Statsrefusion -2.996 -2.496 -2.376 -121 

Beskæftigelsesindsats  

for forsikrede ledige 

Drift 4.014 3.114 1.834 1.280 

Statsrefusion -1.802 -1.472 -736 -736 

Seniorjob til personer over 55 år 
Drift 4.534 2.061 1.378 684 

Statsrefusion -1.874 -935 -449 -486 

Beskæftigelsesordninger 
Drift 630 630 622 8 

Statsrefusion -845 -331 -324 -6 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Drift 5 5 3 2 

Statsrefusion 0 0 0 0 

Løntilskud 
Drift 711 711 218 493 

Statsrefusion -461 -461 -43 -418 

Sociale formål 
Drift 565 565 792 -227 

Statsrefusion -550 -550 -792 242 
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Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig retning. I 

tabel 7 nedenfor ses udgifterne til kommunens egne tilbud. Som det ses af tabel 7, udgjorde lønninger i egne tilbud 

godt halvdelen af de samlede udgifter i tilbud. Det skal også bemærkes at budgettet er korrigeret nedad med mere 

end 7 mio. kr. i 2020. På grund af suspendering af indsatserne i forbindelse med nedlukningen blev det forventet en 

større besparelse end det der er realiseret. 

 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På området konteres jobcenterets udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, samt hjælpemidler og personlig assi-

stance til handicappede i beskæftigelse.  

 

Seniorjob til personer over 55 år 

Her konteres udgifter til løn til personer i seniorjob. I 2020 havde jobcenteret udgifter til 3 helårsstillinger i seniorjob. 

 

Beskæftigelsesordninger 

På området konteres blandt andet tilskud til virksomheder under jobrotationsordningen, befordringsgodtgørelser og 

hjælpemidler i forbindelse med aktive tilbud til andre ydelsesmodtagere end forsikrede ledige.  

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Her konteres kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse med aktive 

beskæftigelsesrettede tilbud. 

 

Løntilskud 

På området konteres jobcenterets udgifter til løntilskud til andre end forsikrede ledige. Fra 2021 konteres også løntil-

skud til forsikrede ledige på denne funktion 

 

Sociale formål 

På området konteres blandt andet tilskud til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse, samt 

for personer i beskæftigelse. 

 
Tabel 7 Solrød Kommunes egne tilbud 

 

  

TILBUD 
UDGIFTER 2020 

MIO. KR. 

Solrød Jobcenter, Virksomhedskonsulenter 3,2 

Beskæftigelsescenteret, Jobhuset 3,5 

Solrød Kommunes hjemmevejleder og mentorkorps 3,0 

I alt 9,7 
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Forsørgelsesydelser 
På området afholdes udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsik-

rede ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.  

 

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræ-

ves 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 8 nedenfor. Tabel 

9 viser årets resultat. Nettoregnskabet afsluttes med et merforbrug på 5,534 mio. kr. i 2020.  

 

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, da refusionssatserne på 

området som regel vil være på det nederste trin. Det skyldes, at fleksjobvisitation er en proces, hvor den visiterede 

ofte kommer fra en andet forløb med forsørgelsesydelse og jobcenter indsats. 

 
Tabel 8 Refusionstrappen 

 

  

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIGT FORSØRGELSE REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSSATS) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5 – 26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27 – 52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Tabel 9 Årets resultat for Forsørgelsesydelser 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Der blev forventet 302 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 62 % ved budgetop-

følgningen 30. september. Det seneste tal viser 320 helårspersoner med en gennemsnitlig medfinansieringsandel på 

65 %. Afvigelsen fra det forventede skyldes derfor både en øget tilgang af ledige, men også, at medfinansieringsbrø-

ken blev højere end ventet. Den højere medfinansiering skyldes mestendels, at dagpengeperioden er blevet forlæn-

get ved lovændringen på grund af COVID-19. Lovændringen har betydet at dagpenge anciennitetstælleren er blevet 

suspenderet, hvilket har gjort det vanskeligt at forudse og beregne medfinansieringsbrøken. Opblomstringen af pan-

demien i slutningen af 2020, har også medført flere ledige end forudset. 

 

Førtidspension 

Medfinansieringsudgifterne vedrørende førtidspension er højere end ventet ved budgetopfølgningerne i 2020. Det 

er til trods for at der i 2020 er bevilliget mere end 8 mio. kr. i tillægsbevillinger. Den høje tillægsbevilling kommer 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

 BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Forsørgelsesydelser – samlet sum 169.085 202.193 207.727 -5.534 

Overførselsudgifter, netto 169.085 202.193 207.727 -5.534 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Ydelser 28.622 41.200 43.018 -1.818 

Statsrefusion 0 0 0 0 

Førtidspension 
Ydelser 54.852 63.714 66.152 -2.438 

Statsrefusion 0 0 0 0 

Sygedagpenge 
Ydelser 45.826 55.326 54.809 517 

Statsrefusion -17.298 -25.300 -21.665 -3.635 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Ydelser 20.610 18.147 17.276 871 

Statsrefusion -5.469 -4.968 -4.146 -822 

Revalidering 
Ydelser 3.370 2.181 1.519 662 

Statsrefusion -686 -523 -303 -219 

Fleksjob 
Ydelser 28.630 38.106 38.178 -73 

Statsrefusion -12.076 -15.587 -15.611 24 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Ydelser 21.247 28.137 27.131 1.005 

Statsrefusion -4.677 -5.674 -5.505 -169 

Ledighedsydelse 
Ydelser 7.753 9.053 7.633 1.420 

Statsrefusion -1.618 -1.618 -1.571 -47 

Seniorpension 
Ydelser 0 0 812 -812 

Statsrefusion 0 0 0 0 
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efter flere års markant vækst i nye tilkendelser af førtidspension. Der blev forventet ca. 60 nye tilkendelser i 2020. De 

60 var inklusiv seniorførtidspension, som dog er blevet erstattet af seniorpensionsordningen pr. 1. januar 2020. Der 

blev tilkendt 75 førtidspensioner i 2020 og 22 seniorpensioner, hvilket er en del af forklaringen på budgetoverskri-

delsen. 

 

Kontant- og uddannelseshjælp 

Der har i de seneste 5-6 år været et fald i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. I 2020 er antal uddannel-

seshjælpsmodtagere faldet, hvilket skyldes at flere unge end ventet har søgt ind på ungdomsuddannelser mv.  

 

Ledighedsydelse 

Ledighedsydelse er forsørgelsesydelse til ledige fleksjobvisiterede. Da antallet af fleksjobvisiterede har været sti-

gende de senere år, har antallet af ledige i ordningen også været stigende. Det er i 2020 lykkedes at få flere fleksjob-

visiterede i arbejde, hvorfor udgiften er faldet. Samtidigt har antallet af visiterede til fleksjob også været mindre end 

forventet ved seneste budgetopfølgning. 

 

Fleksjob 

Fleksjobordningen blev senest reformeret ved fleksjob- og førtidspensionsreformen i 2013-2014. Fleksjob der er vi-

steret før 2014, er fleksjob, hvor arbejdsgivere udbetaler fuld løn til personen i fleksjob og derefter modtager løntil-

skud fra kommunen efter anmodning. De nye fleksjobvisiterede modtager derimod en fleksjobydelse direkte fra job-

centeret, og løbende hver måned. Det betyder for virksomheden, der ansætter en fleksjobber, at de nu ikke skal gøre 

andet end at udbetale løn for de faktisk leverede arbejdstimer i virksomheden. 

 

Reformen af systemet havde blandt andet det sigte, at flere skulle overgå til ordningen, med henblik på at forblive 

tilknyttet på arbejdsmarkedet, fremfor eksempelvis at gå på førtidspension mv.  

  

Ressource- og Jobafklaringsforløb 

Det blev ved seneste budgetopfølgning forventet ca. 95 Jobafklaringsforløb og ca. 95 ressourceforløb. Det var en 

stigning i forhold til 2019. På grund af en lovændring, som følge af COVID-19 pandemien, hvor sygedagpengeperio-

den er forlænget, er der færre påbegyndt jobafklaring end forventet. Der er således mindreudgifter på godt 1 mio. 

kr. 

 

Revalidering 

Der blev forventet 10 helårspersoner ved budgetopfølgningen. Seneste opgørelse viser 7 helårspersoner.  

 

Sygedagpenge 

På grund af midlertidige lovændringer, som følge af COVID-19 pademinen, er antal lange sygedagpengeforløb ste-

get med 70 helårspersoner i forhold til 2019. De nye regler betyder blandt andet, at arbejdsgivere fra foråret 2020 får 

refusion fra 1. sygedag, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19, og lønmodtageren i øvrigt opfyl-

der lovens betingelser. Normalt er de første 30 kalenderdage af et sygefravær arbejdsgiverens egen. Derudover er 

flere sygedagpengeforløb blevet forlænget, som under normale omstændigheder ville overgår til Jobafklaring, som 

følge af de midlertidige lovændringer. Der var imidlertid forventet en lidt større stigning, hvorfor der er en mindre-

udgift på godt 0,5 mio. kr. før refusion.  

 

Der blev også forventet et markant højere refusionsbeløb. I gennemsnit blev forventet samlet 45 % statsrefusion, 

hvor det de seneste år har ligget på ca. 40 %. Det faktiske gennemsnit i 2020 endte som i de foregående år på kun 

40 %. Årsagen kan være en kombination af følgende: 

 

1. De nye COVID-19 relaterede sygemeldinger har i mange tilfælde modtaget overførselsydelser indenfor 1 år før 

den seneste COVID-19 sygemelding. Derfor udløses der ikke 80 % statsrefusion af udgiften, men mellem 20 og 

40 %.  
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2. Forsørgelsesudgifterne vedrørende de forlængede forløbs betydning for den samlede gennemsnitsrefusion, er 

større end udgifterne for de mange korte forløb, som følge af COVID-19 relaterede sygemeldinger.  

 

Samtidigt har det været vanskeligt at forudse, på grund af flere systemændringer i løbet af året, hvorfor det ikke har 

været muligt at følge refusionsbrøken løbende.   

 

Seniorpension 

Seniorpensionen erstatter den tidligere seniorførtidspension i 2020. Registreringspraksis har indtil efteråret 2020, 

været, at udgifterne til begge ordninger er registeret som førtidspension. Det er årsagen til at der ikke er budget på 

kontoområdet. Derfor skal seniorpensionen ses i sammenhæng med førtidspensionsbudgettet. Den nye ordning er 

mindre restriktiv end den gamle, hvorfor antallet også er højt, med 22 tilkendelser i 2020. Myndighedsopgaven med 

at afgøre sagerne om seniorpension overgår i 2021 til Udbetaling Danmark. 

 

Fællesudgifter og administration 
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. Det samlede regnskab for 2020 

udviser et mindreforbrug på 708 t.kr., og fremgår af tabel 10 nedenfor. 

 
Tabel 10 Årets resultat for Fællesudgifter og administration 

Fællesudgifter og administration er dels udgifter inden for afdelingens ØD ramme til blandt andet sagsbehandlerløn-

ninger. Mindreforbruget på 111 t. kr. på ØD rammen skyldes primært vakante stillinger og delvis vikardækning pga. 

langtidssygdom.  

 

Udgifter der kan henføres til lovpligtige områder uden for den administrative ØD ramme er møder i det tværfaglige 

rehabiliteringsteam, udgifter til klinisk funktions udredninger i forbindelse med rehabiliteringssagerne og lægeerklæ-

ringer mv. Der har været et mindreforbrug på 597 t. kr. på de lovpligtige områder uden for ØD rammen. Det hænger 

sammen med en mindre aktivitet og udgifter til de mange nye tilkendelser af førtidspension, fleksjob og ressource- 

og jobafklaringsforløb grundet COVID-19.  

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Fællesudgifter og administration 

 – samlet sum 
26.168 26.565 25.857 708 

Serviceudgifter indenfor ramme 26.168 26.565 25.857 708 

Job- og Socialcenteret, ØD 23.382 24.037 23.926 111 

Job- og Socialcenteret, U-ØD 2.786 2.528 1.932 597 
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Integrationsudgifter 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte, 

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

11 viser årets resultat på området, og der er i 2020 netto et mindreforbrug på 1.388 t.kr. 

 
Tabel 11 Årets resultat for Integrationsudgifter 

Serviceudgifter 

Serviceudgifter på området integration i Job- og socialcenteret omfatter lejetab ved boligplacering. Tidligere omfat-

tede det også familiekonsulent efter servicelovens § 11 stk. 3. Familiekonsulenten blev bevilliget i 2013 og blev se-

nere op-skaleret i forlængelse af flygtningekrisen i 2016. Da der siden 2016 er ankommet færre flygtninge og  

familiesammenførte er der ikke længere behov for bevillingen familiekonsulent. Budgetbevillingen er nulstillet i 2021.  

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Integrationsudgifter – samlet sum 5.224 4.583 3.195 1.388 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 7 8 8 1 

Driftsudgifter 583 1.160 22 1.138 

Lejetab vedr. boligplacering 8 7 15 -7 

Familiekonsulent 576 1.153 8 1.145 

Statsrefusion -576 -1.152 -15 -1.137 

Lejetab vedr. boligplacering 0 0 -15 15 

Familiekonsulent -576 -1.152 0 -1.152 

Overførselsudgifter 5.217 4.575 3.188 1.387 

Driftsudgifter 8.362 6.829 5.083 1.746 

Danskuddannelse 3.022 1.271 1.331 -60 

Grundtilskud -1.431 -1.101 -1.260 160 

Resultattilskud -1.857 -1.212 -706 -506 

Forsørgelsesydelser 4.861 4.611 4.150 461 

Tolkeudgifter 595 595 179 416 

Beskæftigelsesrettede indsatser 3.171 2.664 1.389 1.276 

Statsrefusion -3.145 -2.254 -1.895 -359 

Beskæftigelsesrettede indsatser -1.800 -1.302 -820 -482 

Forsørgelsesydelser -1.345 -952 -1.076 124 
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Overførselsudgifter 

Overførselsudgifter på området integration i Job- og socialcenteret omfatter primært danskuddannelse, beskæftigel-

sesrettede aktiviteter, tolkeudgifter, repatriering og diverse tilskud fra staten. Udgifterne har hjemmel i integrations-

loven og lov om aktiv socialpolitik. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge bliver ved ankomsten til kommu-

nen omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Programmet indeholder en 

beskæftigelsesrettet plan og tilbud om vejledning og opkvalificering mv., samt danskuddannelse. Programmet skal 

sigte mod selvforsørgelse og har som udgangspunkt en varighed på op til 1 år, men kan forlænges op til 5 år.  

 

Solrød har været god til at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse, i ordinær uddannelse eller på 

anden måde til selvforsørgelse. Samtidigt har flygtninge kommunekvoten været faldende siden 2015, hvorfor antallet 

af flygtninge på forsørgelsesydelse og i integrationsprogram også er faldet de senere år.  

 
Tabel 12 Flygtningekvoten og ydelsesmodtagere i program 

 

  

ÅR 
FLYGTNINGEKVOTEN –  

OMREGNET TIL KALENDERÅR 

FAKTISK VISITEREDE 

FLYGTNINGEN I ÅRET 

ANTAL YDELSESMODTAGERE  

OMFATTET AF PROGRAM  

(ÅRSPERSONER) 

2016 38 35 68 

2017 8 4 71 

2018 5 4 34 

2019 11 9 28 

2020 8 5 25 
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Misbrugsbehandling 
Under området afholdes en række udgifter vedrørende alkohol- og stofmisbrugsbehandling. I Job- og Socialcenteret 

arbejdes med en indsats omkring misbrug, der så vidt muligt, ses i sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen. Dog 

er området reguleret af sundhedslovens §§ 141-142 og servicelovens §§ 101 og 101 a. Udgifterne afholdes inden for 

servicerammen. Tabel 13 viser årets resultat for området, hvor der samlet set har været et mindreforbrug på 338 t.kr. 

 
Tabel 13 Årets resultat for Misbrugsbehandling 

Stof og/eller alkoholmisbrug 

Udgifterne inden for behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug er delt ind i de tre områder ambulant-, døgn- samt 

dagbehandling. Behandlingen har hjemmel i Sundhedslovens kapitel 40 eller servicelovens § 101. Ambulant behand-

ling er selvvisiterende og vederlagsfrit. Borgere, der henvender sig til kommunen med stof- og/eller alkoholmisbrug, 

skal senest efter 14 dage have iværksat et behandlingstilbud, på et af socialtilsynet godkendt behandlingssted.   

Solrød kommune prøver så vidt muligt at sikre borgeren dagbehandling frem for døgnbehandling, samt at få be-

handlingen til at indgå i en helhedsorienteret indsats, med beskæftigelse eller uddannelse i fokus. Målet er at fast-

holde 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. Af samme årsag er der et 

mindreforbrug på området igen i 2020. 

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Misbrugsbehandling – samlet sum 5.391 4.004 3.666 338 

Serviceudgifter indenfor ramme 5.391 4.004 3.666 338 

Alkoholmisbrug 2.318 1.790 1.065 726 

Dagbehandling 1.347 823 87 737 

Døgnbehandling 301 300 0 300 

Ambulant behandling 670 667 978 -311 

Stofmisbrug 3.073 2.213 2.601 -388 

Dagbehandling 0 0 618 -618 

Døgnbehandling 647 647 333 313 

Ambulant behandling 2.426 1.567 1.649 -83 
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Puljer og projekter 
Job- og Socialcenteret har løbende puljer og projekter af forskellige slags. Det drejer sig både om egen finansierede 

og eksternt finansierede puljer og projekter. Mange af disse puljer og projekter er flerårige, hvorfor mer- og mindre-

forbrug typisk overføres fra et år til det næste. Særligt ved de eksterne puljer gælder det typisk, at udgifter og ind-

tægter ikke falder samtidigt.  

 
Tabel 14 Årets resultat for Puljer og projekter 

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Puljer og projekter – samlet sum -2.515 399 795 -396 

Serviceudgifter indenfor ramme -35 78 98 -20 

Frivillig økonomisk rådgivning 50 50 100 -50 

Nok til alle (Afsluttet) -452 0 -32 32 

Projekt MI og Styring - LAB forenkling 

(Afsluttet) 
0 93 118 -25 

Projekt seniorvikarer (Afsluttet) 0 -371 -314 -57 

Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb 0 282 0 282 

Pulje til bedre match 367 83 331 -248 

Pulje til kompetenceløft (Afsluttet)                   -59 -104 45 

Overførselsudgifter -2.480 321 697 -376 

Den regionale uddannelsespulje 0 0 128 -128 

Kvalific. arb.kraft til Sjæll. og Øerne(Af-

sluttet) 
-2.480 -62 0 -62 

Pulje opkval. indenf. mangelområder 

2019-2021 (Afsluttet) 
0 8 -76 84 

Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb 0 282 645 -363 

Pulje til Erhvervsuddannelser Grundfor-

løb 
0 87 0 87 

Pulje til opkvalif. mangelområder 0 -32 0 -32 

Puljen Nye muligheder for jobrotation 0 33 0 33 

Regional udd. pulje Jobparate Kon-
tanthj. 

0 7 0 7 
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Frivillig økonomisk rådgivning 

Bevillingen vedrører et tilskud til Dansk Folkehjælp, der koordinerer frivillige som hjælper udsatte borgere med at få 

styr på deres økonomi. Bevillingen er finansieret at Job og socialcenterets administrative ramme. Det årlige tilskud på 

50 t.kr. er ikke blevet opkrævet i 2019 og der er derfor opkrævet 2 regnskabsår i 2020.  

 

Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb 

Projektet inddrager ledige i ressourceforløb så tidligt som muligt i de indsatser, som bliver iværksat, med fokus på 

den virksomhedsrettede indsats – herunder lønnede timer. Projektets afsluttes ved udgangen af 2021, hvor puljeind-

tægterne afhænger af opfyldelsen af 2 resultatmål om opnåelse af beskæftigelse, lønnede timer mv. Puljens indsats-

del er budgetlagt på overførselsudgiftsrammen. Bevillingen er imidlertid opdelt i en administrationsdel og en ind-

satsdel. Der er fejlagtigt kun konteret på indsatsdelen. Det rettes op i 2021 

 

Pulje til bedre match 

Projektet omhandler udfordringen ved at forventningsafstemme virksomhedernes og de lediges ønsker til hinanden, 

således at et match kan opnås. Projektet løber til udgangen af 2020 og afsluttes med regnskab og den sidste over-

førsel i 2021.  

 

Den regionale uddannelsespulje, Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb, Pulje til opkvalificering mangel-

områder, Puljen Nye muligheder for jobrotation og Regional udd. pulje Jobparate Kontanthjælp 

STAR administrerer en række uddannelsespuljer, hvor i gennem kommunerne tilbydes en finansieringsmulighed på 

op til 80 % af udgifterne til specifikke uddannelsestyper, hvor der er arbejdskraftmangel. Puljerne beregnes som et 

loft og et tilsagn, som kommunerne kan godkende. Der aflægges løbende regnskaber vedrørende puljerne, der ofte 

er forskudt i forhold til regnskabsåret.   
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Ungdomsuddannelser 
På området afholdes udgifter til Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov (STU bevilliget som ungdomsuddannelse efter lov 564 eller STU bevilliger som LAB-indsats), og 

beskæftigelsesordninger til unge under 18 år (Unge mentor og Ungebasen). 

 

Fra august 2019 er forløb på produktionsskoler, EGU og VUC slået sammen til det, der nu hedder Forberedende 

Grunduddannelse (FGU).  Det er et led i en reform af ungeindsatsen, den Koordinerede Ungeindsats (KUI). KUI er en 

kommunal forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- 

og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. KUI blev implementeret den 1. august 2019.  

 

I Tabel 15 viser årets resultat for området, der samlet set udviser et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Dette dækker over 

et mindreforbrug på 395 t.kr. på serviceudgifter indenfor ramme og et mindreforbrug på 696 t.kr. på overførselsud-

gifter. 

 
Tabel 15 Årets resultat for Ungdomsuddannelser 

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Ungdomsuddannelser – samlet sum 12.411 9.208 8.117 1.091 

Serviceudgifter indenfor ramme 4.993 4.504 4.109 395 

Driftsudgifter 4.993 4.504 4.109 395 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UUV) 671 671 830 -158 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 1.333 1.333 946 387 

Produktionsskoler 958 975 565 410 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU) 2.031 1.525 1.768 -243 

Overførselsudgifter 7.419 4.704 4.008 696 

Driftsudgifter 7.456 5.256 4.351 905 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 560 560 338 222 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 322 322 0 322 

STU som et beskæftigelsesrettet tilbud 6.574 4.374 4.013 361 

Statsrefusion -38 -552 -343 -210 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) -38 -38 0 -38 

STU som et beskæftigelsesrettet tilbud 0 -515 -343 -172 
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Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Kommunen betaler både en takst pr. helårsperson der deltager i et af de 3 forløb der tilbydes som forberedende 

grunddannelse. Uddannelsesforløb er med løbende optag på skolerne, men kommune betaler altid bagud til staten 

for de fuldtidsforløb der har været i gang året for inden. Dog betaler kommune direkte til skolerne for de forløb der 

enten er på nedsat tid, eller er forlængede udover 2 år. Der har i skoleåret 2019/2020 været 42 elever i FGU forløb af 

forskellig længde og linje. Samlet har Solrød betalt for 12 helårsforløb til 67.400 kr. i bidrag til staten. Det er forment-

ligt et udtryk for nogle opstarts vanskeligheder, at de 42 elevers samlede forløb kun har givet anledning til 12 helårs-

forløb. Det bemærkes, at der  

 

Derudover betaler kommunen en skoleydelse til elever i FGU forløb. Skoleydelsen er en overførselsudgift, og der er 

statsrefusion på skoleydelsen. 

 

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 beskæftigelseslovgiv-

ningen (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. Der har været 16 borgere i STU i 2020. 

 

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år 

(tidligere UUV) 

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov 

om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, 

udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning. I Solrød kommune arbejder jobcentret og vejlednings-

indsatsen sammen og under samme ledelse, i et ungeteam der også har tilknyttet en ungementor og andre indsats-

dele. 
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Øvrige områder 
Under området udgiftsføres de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kate-

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

samarbejdet med boligforeningerne, om boliganvisningen. Der er samlet set et mindreforbrug på 71 t.kr. på området 

i 2020, og årets resultat fremgår af tabel 16. 

 
Tabel 16 Årets resultat for Øvrige områder 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 

I de senere år er de sociale ydelser blevet beskåret, mens boligerne er blevet dyrere. Disse ændrede forudsætninger 

har betydet, at det er blevet sværere at matche borgere med ledige lejligheder. Samtidigt har kommunen valgt at 

reservere flere boliger til kommunal anvisning end den normale andel på 25 %, på grund af målet om at flere udsatte 

borgere skulle i eget hjem i Solrød, fremfor i andre kommuners sociale tilbud. Det betydet, at budgettet blev tilpas-

set i både 2018 og 2019 til de øgede udgifter. Der blev forventet lavere udgifter i 2020, men udviklingen med lejetab 

er fortsat. 

 

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 og 

Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede. Tilskud til tandpleje til økonomisk vaskeligt stillede har været 

væsentligt lavere end forventet. Det kan skyldes COVID-19, hvis det har fået færre til at gå til tandlægen. 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Øvrige områder – samlet sum 655 655 583 71 

Serviceudgifter indenfor ramme 67 67 280 -212 

Driftsudgifter 67 67 280 -212 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 67 67 280 -212  

Overførselsudgifter 587 587 304 283 

Driftsudgifter 1.144 1.144 598 546 

Enkeltudgifter, Sociale formål 1.144 1.144 598 546 

Statsrefusion -557 -557 -294 -263 

Enkeltudgifter, Sociale formål -557 -557 -294 -263 
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Regnskab 2020 
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. 

 

Regnskab 2020 afsluttes med et merforbrug på 165 t.kr., og fremgår af tabel 17. Heraf er der et mindreforbrug på 39 

t.kr. på servicerammen, samt et merforbrug på 204 t.kr. på overførselsudgifter. Årets resultat skyldes til dels et mer-

forbrug på Personlige tillæg på 122 t.kr., hvilket primært skal tilskrives et merforbrug på Udvidet helbredstillæg til 

personligt tillæg, tandbehandling og høreapparater, samt en mindre tilbagebetaling af personligt tillæg mod tilbage-

betaling. Derudover er der et merforbrug på boligsikring på 842 t.kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af 

førtidspensionister, og at der ikke er kommet indtægt ind ved efterregulering som budgetteret, idet det ligger i den 

almindlige månedlige kontering af boligsikringen, da den foretages løbende. Der er et mindreforbrug på 781 t.kr. på 

boligydelse. 

 
Tabel 17 Årets resultat for Borgerservice 

  

Borgerservice 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Borgerservice – samlet sum 15.826 15.959 16.124 -165 

Serviceudgifter indenfor ramme 275 274 235 39 

Øvrige sociale formål 275 274 235 39 

Overførselsudgifter 15.551 15.686 15.890 -204 

Boligydelse -86 -86 47 -133 

Personlige tillæg mv. 1.085 920 1.042 -122 

Boligydelse – UDK 7.974 7.887 7.239 781 

Boligsikring - UDK 6.160 6.160 7.002 -842 

Pension – UDK 418 418 236 182 

Afskrivninger - UDK 0 300 371 -71 



 

150 ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 7: BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS 

 

Regnskab 2020 
Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger. I 2020 er antallet af borgere i 

midlertidige boliger gået fra 25 til 14. Der er i 2020 reduceret med to boliger som var lejet af private. Solrød kom-

mune råder nu over 5 boliger som maksimalt kan huse 27 enkelte ikke samboende flygtninge. 

 

Som det fremgår af tabel 18, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører ud-

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

 

Flygtningeboligområdet viser et samlet mindreforbrug på kr. 421. t.kr., der skyldes lavere lejeindtægter på kr. 54. t.kr. 

og et mindreforbrug på driften på kr. 475. t.kr. Mindreindtægten skyldes et fald i antal ankomne flygtninge til Solrød 

Kommune. Mindreudgiften skyldes, at der i 2020 ingen kursusaktivitet har været på området samt færre udgifter til 

kørselsgodtgørelse. Derudover har der været et lavere energiforbrug på 136 t.kr. grundet en vedvarende indsats for 

at gøre borgerne i boligerne mere energibevidste. Endelig er der et mindreforbrug på 227 t.kr. til vedligeholdelsen af 

boligerne, hvilket skyldes færre ind- og udflytninger, der som regel kræver vedligehold. 

 
Tabel 18 Årets resultat for Teknik og Miljø 

  

Teknik og Miljø 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Teknik og Miljø – samlet sum 1.389 1.065 644 421 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.389 1.065 644 421 

Teknik og Miljø, ØD 496 495 445 50 

Flygtningeboliger, drift 893 570 199 371 
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Regnskab 2020 
 
Tabel 19 Årets resultat for Øvrige afdelinger 

Personaleafdelingen 
Under serviceudgifter indenfor ramme har afdelingen bl.a. udgifter til aflønning af I/A-ledere på området. Dette ud-

gør hovedparten af de samlede udgifter. Det resterende udgøres af udgifter til arbejdsskade. Området udviser i 2020 

et mindreforbrug på 62 t.kr. 

 

Læring og Udvikling 
Afdelingen afholder udgifter på området til tolke jf. integrationsloven §2. Regnskabet 2020 udviser et mindreforbrug 

på 35 t.kr. i overførselsudgifter, der skyldes for stor reduktion af budgettet ved budgetopfølgningen. 

 

Ældreområdet 
Afdelingen afholder merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens §100. Regnskab 2020 viser 

et mindreforbrug på 140 t.kr. i overførselsudgifter. Mindreforbruget kan primært henføres til et frafald i antallet af 

borgere, der tidligere har modtaget merudgifter under paragraf §100, men som ikke længere er berettiget til det 

grundet minimumskravet.   

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Øvrige afdelinger – samlet sum 1.337 1.337 1.101 236 

Serviceudgifter indenfor ramme 969 969 907 62 

Personaleafdelingen 969 969 907 62 

Overførselsudgifter 368 368 194 175 

Læring og udvikling 53 53 19 35 

Ældreområdet 315 315 175 140 



 

152 ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 7: BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INDSATS 

 

 



SPAR 7

HJERTER 9

HYLDEVEJ

LINDEVEJ

EGEPARKEN

JOB- OG
SOCIALCENTER

STØTTECENTER
NETVÆRKSHUSET

Politikområde 8:

Det specialiserede 
voksenområde



154 ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

 

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 

tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. 

 

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte 

borger har. Med afsæt i de rammer, lovgivningen giver, 

samt borgerens konkrete situation, arbejder vi med at 

finde den rigtige løsning for den enkelte med henblik på 

at støtte borgernes udvikling. 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 8. 

 

Konkret arbejder vi med sikring af dag- og døgntil-

bud via følgende indsatser: 

 Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud Net-

værkshuset 

 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 

samværstilbud i dagtimerne 

 Krisecentre og forsorgshjem 

 Kompenserende specialundervisning 

 Specialtandplejen 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 8 
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Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 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 helhedsorienteret, forebyggende 

og sammenhængende kommunal ungeind-

sats 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 

I 2020 har der været fokus på for-

ankring af den kommunale unge-

indsats (KUI). Der er afholdt møder 

i Det Tværgående Ungeteam hver 

14. dag med repræsentanter fra 

Job- og Socialcenteret, Børn og 

Unge Rådgivningen, Ung Solrød og 

kommunens uddannelsesvejledere 

mv. Formålet er blandt andet at 

sikre, at der bliver lagt en plan for 

indsatsen omkring de sårbare unge, 

så de på sigt opnår tilknytning til 

en ungdomsuddannelse eller kom-

mer i job.  

 

Der har i 2020 været foretaget en 

afdækning af Ungebasen. Det skal i 

2021 munde ud i en handleplan, 

som bl.a. skal beskrive en klar visi-

tationsprocedure mv. for tilbuddet.  

 

I 2021 skal behovet for en indsats 

for sårbare familier afdækkes og 

inddragelse af frivillighed på unge-

området skal videreudvikles.  

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende 

og koordineret forløb mellem sygehuse, 

praktiserende læger og Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implemente-

ring af den nye sundhedsaftale og evt. æn-

dringer som følge af sundhedsreformen. 

I 2020 har der været fokus på snit-

flader mellem Job- og Socialcente-

ret og Visitation og Koordination – 

bl.a. er der afholdt en fælles kursus-

dag. Arbejdet fortsætter i 2021, 

hvor der vil blive udviklet et forma-

liseret samarbejde med Visitation 

og Koordination herunder vil der 

blive udarbejdet arbejdsgange og 

indført en fast mødekadence i 

2021.   

 

I 2020 har der været en evaluering 

af det tværgående pilotprojekt 

”Genoptræning til sindslidende”. 

Projektet bidrager til en bedre sam-

menhæng mellem psykiatrien og 

Solrød Kommune. Pilotprojektet vi-

dereføres i 2021 og vil blive evalue-

ret i slutningen af 2021.  

Målsætninger på området 
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Tabel 2 Mål for Det specialiserede voksenområde  

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 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 el-

ler 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 øget brug af egne op-

gangsfælleskaber, lokale støttemuligheder 

samt afslutning af eksterne botilbud. 

I 2020 har der været fokus på brug 

af voksenudredningsmetoden for 

at sikre grundig afdækning af bor-

gernes støttebehov og mulighed 

for at bo i eget hjem eller i et af 

kommunens opgangsfælleskaber. 

Metoden er implementeret. 

 

Udredningsarbejdet kvalificeres lø-

bende i takt med, at metoden be-

nyttes i flere sager.  

 

Derudover har der været fokus på 

kompetenceudvikling af medarbej-

dere for at sikre øget kvalitet og en 

ensartethed i opgaveløsningen på 

socialområdet. 

 

Arbejdet fortsætter i 2021 ifm. et 

serviceeftersyn på socialområdet, 

som skal munde ud i nye arbejds-

gange, der understøtter det ar-

bejde, der er påbegyndt i 2020.  
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 8 fremgår af tabel 3 nedenfor. 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 2.292 t.kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget, 

og et merforbrug på 2.663 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger og 

omplaceringer, svarende til 4.955 t.kr. 

 

Mindreforbruget på 2.292 t.kr. skyldes primært afgange af sager mod slutningen af 2020, som ikke var forventet ved 

budgetgrundlaget.  

 

Administrationen på det specialiserede voksenområde er bekendt med de borgere, der overdrages fra kommunens 

Børn- og Unge Rådgivning ved 19 års alderen eller ved efterværn (18-22 år). Men nye borgere herudover med behov 

for specialiserede tilbud er delvis ukendte, eller det er ukendt hvilke ressourcer eventuelle tilbud kræver. Antallet af 

ikke kendte nye borgere, såsom tilflyttere eller ofre for ulykker, sygdom, samt omfanget af disse borgeres støtte har 

stor betydning for udgifterne og derved også budgetoverholdelse på området.  

 
Tabel 3 Årets resultat for politikområde 8  

 

 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 8 – samlet sum 85.141 90.096 87.804 2.292 

Serviceudgifter indenfor ramme 88.041 94.396 92.532 1.864 

Job- og Socialcenteret 88.041 94.396 92.532 1.864 

Øvrige afdelinger 0 0 0 1 

Serviceudgifter udenfor ramme -2.900 -4.300 -4.728 428 

Job- og Socialcenteret -2.900 -4.300 -4.728 428 
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Årets resultat i detaljeret form 
 

I tabel 4 nedenfor ses et detaljeret regnskab på politikområdet. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en kort 

beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og 

budgetafvigelser med aktivitetstal og priser, sat i forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige 

afvigelser eller relativt store udgifter og/eller indtægter. 

 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal og 

merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

 
Tabel 4 Årets resultat 2020 for politikområde 8 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 8 – samlet sum 85.141 90.096 87.804 2.292 

Serviceudgifter indenfor ramme 88.041 94.396 92.532 1.864 

Egne tilbud: Handicap og Socialpsykiatri 11.078 9.906 9.516 390 

Støtte i eget hjem og i botilbuds- 

lignende tilbud fra andre leverandører 
9.336 16.556 16.311 244 

Botilbud hos private leverandører og i 

andre kommuner: 
    

Botilbud midlertidigt ophold (§ 107) 22.775 16.398 15.948 450 

Botilbud længerevarende ophold 

(§ 108) 
26.663 31.168 30.451 717 

Herberger, forsorgshjem og krisecentre 250 967 1.109 -142 

Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- & 

Samværstilbud: 
    

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 2.490 2.487 2.391 96 

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 12.445 13.159 12.655 505 

Øvrige områder 3.005 3.754 4.150 -396 

Serviceudgifter udenfor ramme -2.900 -4.300 -4.728 428 

Den centrale refusionsordning –  

Særligt dyre enkeltsager 
-2.900 -4.300 -4.728 428 
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Det specialiserede socialområde for voksne var i 2020 

præget af: 

 

 Nye almennyttige boliger der muliggør udflytning 

fra egne opgangsfællesskaber samt eksterne 

botilbud 

 Kompetenceudvikling af eget korps ” Handicap og 

Socialpsykiatri” 

 Implementering af virtuel støtte til borgerne 

 

Nye almennyttige boliger 

Vi har i kommunen ultimo 2018/primo 2019 fået anvis-

ningsretten til 54 nybyggede almennyttige boliger. Der 

har i den forbindelse været en videre proces, hvor rele-

vante borgere, der allerede er visiteret til tilbud uden for 

kommunen, har fået tilbud om at flytte i egen bolig i 

Solrød og modtage støtte i kommunens eksisterende til-

bud.  

 

Sociale indsatser 

Borgere der har taget imod tilbuddet om bolig i Solrød, 

kommer typisk fra andre kommuner, hvor Solrød kom-

mune har købt og anvist plads på midlertidige botilbud 

(§107) eller botilbud med ekstern socialpædagogisk 

støtte (§85).  

Tilbud om indflytning i egen bolig i Solrød sker altid un-

der hensyntagen til en faglig vurdering af støttebeho-

vets karakter og omfang samt borgers eget ønske.   

 

Beskæftigelse  

Når en borger visiteres til sociale tilbud uden for kom-

munen, bliver den nye opholdskommune ansvarlig for 

jobcenterindsatsen.  På samme måde gælder det, at når 

borgeren flytter retur til Solrød, overtager vi i kommu-

nen selv forpligtelsen på området. Det betyder, at der 

for de borgere som flytter tilbage til kommunen, er mu-

lighed for indflydelse på den indsats der iværksættes og 

etablere en mere individuel, fleksibel og økonomisk for-

delagtig støtte tæt på familie og netværk, ligesom der 

opnås en væsentlig forbedret sammenhæng i og mel-

lem Social- og Jobcenter indsatsen. 

Status - hjemtagelse 

Henholdsvis 7 og 12 borgere er i løbet af 2018 og 2019 

hjemtaget til Solrød fra eksterne tilbud uden for kom-

munen. I løbet af 2020 blev der hjemtaget yderligere 3 

borgere til Solrød. 

 

Flow i egne tilbud  

Adgangen til de nye boliger har også haft en effekt i for-

hold til at sikre et flow i kommunens eksisterende op-

gangsfællesskaber. For borgere i opgangsfællesska-

berne betyder de nye boliger øgede muligheder for at 

flytte i egen bolig, så snart de er klar til at varetage en 

mere selvstændig tilværelse. Et større flow har dermed 

skabt plads til nogle af de borgere der er og var visiteret 

til eksterne tilbud 

 

Kompetenceudvikling 

Ved at støtte borgere fra botilbud ud i egen bolig, samt 

hjemtage støtteindsatsen for borgere fra andre kommu-

ner stilles medarbejderne i Handicap og Socialpsyki-

atrien over for nogle nye krav til deres kompetencer.  

Der er derfor i 2018 påbegyndt en 3 årig kompetence-

udviklingsproces for personalet i eget Hjemmevejleder- 

og socialpsykiatri-korps.  

 

Virtuel støtte  

I hele Job- og Socialcenteret er der forsat i 2020 arbej-

det med implementering af Skype. For Handicap og so-

cialpsykiatriens borgergruppe har implementeringen 

været afhængig af borgernes egen motivation. 

 

For at fremme brugen for de udviklingshæmmede bor-

gere, har der været afholdt internt gruppeundervisnin-

ger. Erfaringer har vist sig at være positive.   

 

Herudover er Skype blevet brugt ved personalets vagt-

overlap, i tilfælde af, at de møder ind eller tager hjem fra 

forskellige matrikler.

  

Årets gang på området 
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Aktivitetstal 
 

Årets aktivitetstal i de overordnede foranstaltninger kan ses af tabel 5 nedenfor. Det er en opsummering af områdets 

tilbud, samt antal borgere der har modtaget disse indenfor de seneste 3 år. 

 

Den yderste kolonne til højre, i tabel 5, viser udviklingen i antallet af personer inden for de enkelte foranstaltninger 

fra 2019 til 2020. Samlet set har der været en tilvækst på 6 sager under foranstaltningerne i 2019. 

 
Tabel 5 Antal helårspersoner i givne foranstaltninger 

 
  

FORANSTALTNING 2018 2019 2020 
FORSKEL 

2019-2020 

Helårspersoner – samlet 292 298 295 -3 

Specialundervisningstilbud/køb af pladser 1 1 1 0 

Støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune – 

Egne tilbud 
81 88 94 6 

Støtte i eget hjem og i botilbudslignende tilbud – 

Eksterne tilbud 
26 29 31 2 

Hjemmevejleder/opgangsfællesskab  

(Hjerter 9 og Spar 7) 
16 16 16 0 

Hjemmevejleder/midlertidig ophold  

(Lindevej, Egeparken og Hyldevej) 
14 14 14 0 

Botilbud for personer med særlige  

sociale problemer/forsorgshjem 
5 7 6 -1 

Botilbud for personer med særlige  

sociale problemer/kvindekrisecenter 
7 8 3 -5 

Botilbud til længerevarende ophold 32 33 34 1 

Botilbud til midlertidige ophold 43 34 30 -4 

Beskyttet beskæftigelse 23 24 23 -1 

Aktivitets- og samværstilbud 44 44 43 -1 
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Området vedrører de aktiviteter, der er organiseret under Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Handicap 

og Socialpsykiatrien udfører hjælp og støtte til voksne handicappede, sindslidende og andre udsatte grupper i hen-

hold til servicelovens §§ 85 og 99. 

 

Årets resultat for Handicap og Socialpsykiatri viser samlet et mindreforbrug på 390 t.kr. Tabel 6 viser flowet i antallet 

af sager i egne tilbud i årene 2017-2019. Herefter viser tabel 7 en udspecificering af årets resultat fordelt på de over-

ordnede områder: Udviklingshæmmede; sindslidende og socialt udsatte, samt støttecenter Netværkshuset. Mindre-

forbruget skyldes primært, en forsinkelse af kompetencegivende uddannelsesforløb, grundet COVID-19, midlerne 

overføres til 2021, hvor det forventes at uddannelsesforløbene kan færdiggøres.   

 

Tabel 8 viser udviklingen i antallet af borgere i de forskellige tilbud, samt pladser købt i andre kommuner. 

 
Tabel 6 Flow i antal sager i egne tilbud på årsbasis, 2018-2020 

Tabel 7 Regnskab 2020 for Handicap og Socialpsykiatri  

  

Handicap og Socialpsykiatri - Egne tilbud 

ANTAL SAGER 2018 2019 2020 

Spar 7 Afgang 

Spar 7 Tilgang 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

Lindevej Afgang 

Lindevej Tilgang 

7 

7 

5 

4 

25 

34 

Egeparken Afgang 

Egeparken Tilgang 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

Hyldevej Afgang 

Hyldevej Tilgang 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Personlig støtte og pasning af personer  

med handicap mv. - samlet sum 
11.078 9.906 9.516 390 

Indenfor servicerammen 11.078 9.906 9.516 390 

Udviklingshæmmede 7.232 6.955 6.638 317 

Sindslidende og socialt udsatte 2.070 1.085 1.004 81 

Støttecenter Netværkshuset,  

inkl. arbejdsskadeforsikring 
1.776 1.866 1.874 -8 
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Tabel 8 Antal borgere i egne/eksterne tilbud på årsbasis, 2018-2020 

 

 

 

 

 

ANTAL BORGERE 2018 2019 2020 

Udviklingshæmmede    

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 30 35 38 

Hjerter 9 9 9 9 

Spar 7 7 7 7 

Sindslidende og socialt udsatte    

Borgere i eget hjem (ekskl. opgangsfællesskaber) 51 53 56 

Lindevej 7 7 7 

Egeparken 3 3 3 

Hyldevej 4 4 4 

§ 85 støtte købt i andre kommuner    

Solrød borgere i andre kommuner 26 29 31 
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Området omfatter Servicelovens § 85 socialpædagogisk bistand, der købes eksternt – og altså ikke udføres af Solrød 

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

stændig lejekontrakt (almenboliglovens §105), eller i borgernes eget hjem. Det er ofte borgere, der bor uden for 

kommunen, men hvor Solrød har handle- og/eller betalingsforpligtigelse. 

 

Årets resultat for området viser samlet et mindreforbrug på 244 t.kr. Tabel 9 viser udviklingen i antallet af sager i eks-

terne tilbud i 2018-2020. Mindreforbruget skyldes en afgang som ikke var forventet ved budgetgrundlaget.  

 

Budgettet er blevet korrigeret i løbet af 2020, hvor der er omplaceret budget grundet dyre tilgange. Det skyldes bl.a. 

flere bosteder (§107 midlertidig- og §108 længerevarende botilbud) som løbende er blevet omdannet til boliger efter 

almenboliglovens §105, hvor borgeren modtaget §85 støtte.   

 
Tabel 9 Antal sager i eksterne tilbud på årsbasis 2018-2020 

Tabel 10 Regnskab 2020 for Handicap og Socialpsykiatri – eksterne tilbud  

 

Støtte i eget hjem og i botilbudslignende til-

bud – Eksterne tilbud 

§ 85 - ANTAL SAGER 2018 2019 2020 

Primo 29 26 27 

Tilgang 4 6 5 

Afgang 7 5 4 

Ultimo 26 27 28 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Støtte i eget hjem og botilbudslignende  

tilbud - samlet sum 
9.336 16.556 16.311 244 

Indenfor servicerammen 9.336 16.556 16.311 244 

§ 85 eksterne leverandører 7.243 12.810 11.558 1.252 

§ 85 andre offentlige leverandører 2.093 3.746 4.501 -755 

§ 85 eget hjem, eksterne leverandører 0 0 253 -253 
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Midlertidigt ophold § 107 
Botilbud kan inddeles i midlertidigt og længerevarende ophold. Midlertidigt ophold gives efter lov om social service 

§ 107 og gives typisk i forbindelse med et afklarende, et aflastnings eller et afprøvende forløb. Ofte er flere borgere 

også bevilliget en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, eller andet forløb hvor der forventes en udvikling i retning 

mod egen bolig eller et andet tilbud. 

 

Tabel 11 viser udviklingen i antallet af sager i perioden 2018-2020. Antallet af sager er faldende da der siden 2018 

har været 28 afgange og 16 tilgange. Det oprindelige budget på 22.775 t.kr. er derfor blevet korrigeret til 16.398 t.kr. 

i løbet af 2020. En stor del af afgangene skyldes, at flere borgere er hjemtaget fra private botilbud til egen bolig i 

Solrød, hvor de modtager støtte fra Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. 

 

Tabel 12 viser årets resultat for Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), og her viser regnskabet et mindreforbrug på 

450 t.kr.  Mindreforbruget skyldes en afgang som ikke var forventet ved budgetgrundlaget, hvor borger er overgået 

til §108 længerevarende botilbud. 

 
Tabel 11 Antal sager på årsbasis 2018-2020 

Tabel 12 Regnskab 2020 for Botilbud, midlertidigt ophold - § 107 

 

Botilbud hos private leverandører og i andre 

kommuner 

§ 107 - ANTAL SAGER 2018 2019 2020 

Primo 39 36 29 

Tilgang 8 2 6 

Afgang 11 9 8 

Ultimo 36 29 27 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Botilbud i midlertidigt ophold (§ 107) 22.775 16.398 15.948 450 

Indenfor servicerammen 22.775 16.398 15.948 450 

Nedsat funktionsevne 10.709 6.764 6.742 23 

Særlige sociale problemer 4.237 4.220 3.891 330 

Sindslidende 8.833 6.176 6.140 36 

Beboernes betaling -1.005 -762 -824 62 



 

ÅRSBERETNING 2020 

POLITIKOMRÅDE 8: DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 

165 

 

Længerevarende ophold § 108 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på 

grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, 

daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længe-

revarende ophold bevilliges efter lov om social service § 108. 

 

Tabel 13 viser udviklingen i antallet af sager i 2018-2020. Efterfølgende indeholder tabel 14, årets resultat for Botil-

bud til længerevarende ophold, § 108, og her viser regnskabet et mindreforbrug på 717 t.kr. Mindreforbruget skyldes 

en afgang hvor borgerens bosted er blevet omdannet til en bolig efter almenboliglovens §105, med §85 støtte. For-

bruget er derfor ultimo 2020 flyttet til §85 og budgettet vil ligeledes blive omplaceret ved næste budgetopfølgning. 

 
Tabel 13 Antal sager på årsbasis 2018-2020 

Tabel 14 Regnskab 2020 for Botilbud, midlertidigt ophold - § 108 

 

§ 108 - ANTAL SAGER 2018 2019 2020 

Primo 34 32 34 

Tilgang 1 3 2 

Afgang 3 1 2 

Ultimo 32 34 34 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Botilbud, længerevarende ophold § 108 26.663 31.168 30.451 717 

Indenfor servicerammen 26.663 31.168 30.451 717 

Nedsat funktionsevne 14.618 16.179 17.355 -1.176 

Særlige sociale problemer 8.526 7.956 8.099 -143 

Sindslidende 3.520 7.273 5.224 2.049 

Beboernes betaling 0 -240 -227 -13 
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Området dækker udgifter til de selvvisiterende områder: Boformer efter § 110 (herberger, forsorgshjem m.v.) og kvin-

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

Dette medfører, at området er vanskeligt at budgettere, både i forhold til antal borgere og opholdenes længde. Om-

rådet er delvist finansieret af statsrefusion på 50 %. 

 

Tabel 15 viser antallet af sager på hhv. forsorgshjem og på kvindekrisecentre i 2018-2020. Tabel 16 viser årets resul-

tat for området, hvor der er et samlet merforbrug på 142 t.kr.  

 
Tabel 15 Antal sager på årsbasis 2018-2020 

Tabel 16 Regnskab 2020, Botilbud for personer med særlige social problemer 

 

Herberger, forsorgshjem og krisecentre 

ANTAL SAGER 2018 2019 2020 

Forsorgshjem 5 7 6 

Kvindekrisecentre 7 8 3 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Botilbud for personer med særlige sociale  

problemer 
250 967 1.109 -142 

Indenfor servicerammen 250 967 1.109 -142 

Boformer, § 110 (herberg, forsorgshjem mv.) 250 1.048 1.305 -256 

Kvindekrisecentre (§ 109) 250 894 907 -13 

Beboernes betaling 0 0 4 -4 

Statsrefusion (50 pct.) -250 -975 -1.106 131 
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Budgettet dækker udgifter til Beskyttet beskæftigelse (lov om social service § 103), samt Aktivitets- og samværstilbud 

(lov om social service § 104) til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, eller som har be-

hov for et dagtilbud der fastholder eller forbedre borgerens livsvilkår. 

 

Tabel 17 og 18 viser flow i antallet af sager for hhv. Beskyttet beskæftigelse (§ 103) og Aktivitets- og samværstilbud 

(§ 104) i 2018-2020. Tabel 19 indeholder årets resultat for § 103 og § 104. Her ses der et mindreforbrug på 505 t.kr 

for § 104 tilbud og et mindreforbrug på 96 t.kr. for § 103 tilbud. Mindreforbruget skyldes primært en højere afgang 

en forventet på § 103 Beskyttet beskæftigelse, samt færre udgifter til befordring på §104 Aktivitets- og samværstil-

bud grundet COVID-19. 

 
Tabel 17 Antal sager på årsbasis 2018-2020 

Tabel 18 Antal sager på årsbasis 2018-2020 

Tabel 19 Regnskab 2020, Beskyttet beskæftigelse § 103 og Aktivitets- og samværstilbud § 104 

 

Beskyttet beskæftigelse og  

Aktivitets- & samværstilbud 

ANTAL SAGER - § 103 2018 2019 2020 

Primo 19 21 24 

Tilgang 6 3 1 

Afgang 4 0 2 

Ultimo 21 24 23 

ANTAL SAGER - § 104 2018 2019 2020 

Primo 42 42 42 

Tilgang 5 3 3 

Afgang 5 3 2 

Ultimo 42 42 43 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Indenfor servicerammen 14.935 15.647 15.046 600 

Beskyttet beskæftigelse § 103 2.490 2.487 2.391 96 

Aktivitets- & samværstilbud § 104 12.445 13.159 12.655 505 
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Øvrige områder omfatter kompenserende specialundervisning, specialtandpleje og en samling af øvrige mindre soci-

ale områder. 

 

Specialpædagogisk bistand 
Området 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 spe-

cialpædagogiske bistand. 

 

Tabel 20 viser fordelingen mellem de tre overordnede udgifter. 

 
Tabel 20 Regnskab 2020, Specialpædagogisk bistand 

Specialtandpleje 
Området omfatter udgifter til den regionale specialtandpleje til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsned-

sættelse. I regnskab 2020 er der afholdt udgifter til 4 personer, for i alt 43 t.kr.  

 

Øvrige sociale områder 
Området omfatter udgifter til behandling efter lov om socialservice § 102, samt befordring efter lov om social service 

§ 117. I regnskab 2020 er der afholdt udgifter på 513 t.kr. Der er i 2020 ikke fastlagt budget på området. 

 

 

 

 

 

Øvrige områder 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Specialpædagogisk bistand - samlet sum 2.961 3.574 3.594 -20 

Indenfor servicerammen 2.961 3.574 3.594 -20 

Abonnementsbetaling for ydelser ved  

Center for Specialundervisning, Roskilde 
2.369 2.305 2.314 -10 

Køb af pladser udenfor kommunen 88 18 8 9 

Objektiv finansiering 504 1.252 1.271 -20 
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På området konteres statsrefusion fra de Særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, un-

der den centrale refusionsordning. Området ligger udenfor servicerammen, og beløbsgrænserne for personer under 

67 år (undtaget børn og unge i efterværn) fremgår af tabel 21. 

 

I tabel 22 fremgår årets resultat for de Særligt Dyre enkeltsager, og her ses det, at den faktiske refusion er 4.728 t.kr., 

hvilket er større end det oprindelige budget.  

 
Tabel 21 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2020 

Tabel 22 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

 

  

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre 

enkeltsager 

0 PCT. REFUSION 25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 

Under 1.090.000 kr. årligt Fra 1.090.000 - 2.049.999 kr. årligt Fra 2.050.000 kr. årligt 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 

ANTAL SAGER,  

DER UDLØSER  

REFUSION 

FAKTISK 

REFUSION 

Central refusionsordning - samlet sum -2.900  -4.300  34 -4.728  

Udenfor servicerammen -2.900  -4.300  34 -4.728  

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) -900  -2.100  17 -2.509  

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) -1.700  -1.800  7 -567  

Botilbudslignende tilbud 0  0  7 -1.397  

Aktivitets- og samværstilbud (§104) 0  0  3 -255  

Forebyggende indsatser -300  -400  0 0  
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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. 

 

Vi støtter borgerne i at leve et aktivt liv, hvor de tager 

ansvar for egen trivsel og sundhed. Som kommune har 

vi fokus på, at samarbejde med borgerene om at finde 

løsninger der er tilpasset borgernes behov og egne 

ressourcer. På den måde har borgeren mulighed for 

aktivt at tage ansvar i eget liv. 

 

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med 

midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsniveau, og kommunens indsats kan fx dreje sig 

om hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og 

hjælpemidler. Politikområdet omfatter desuden 

sundhedsfremme og forebyggelse, og Aktivitets- og 

Frivilligcentret. Her tilbyder vi støtte og aktiviteter i et 

daghjem, og der arbejdes med at skabe sociale 

fællesskaber med involvering af frivillige kræfter. 

Inden for Sundhed og Ældre varetager vi opgaver 

relateret til administration og drift af plejeboliger, 

ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemspladser, 

og pladser i demensdaghjemmet Oasen. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende om-

råder: 

 Genoptræning 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Daghjem og Demensdaghjem 

 Sygepleje 

 Hjemmepleje 

 Hjælpemidler, kontaktperson og ledsagerordning 

 Plejeboliger på Christians Have, både kommunalt 

og privat drevet 

 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 9. 

 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 9 
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Tabel 1 Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Læring og udvikling hele li-

vet 

 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 helhedsorienteret, forebyggende 

og sammenhængende kommunal ungeind-

sats 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 

I 2020 har der været fokus på for-

ankring af den kommunale unge-

indsats (KUI). Det er afholdt møder 

i Det Tværgående Ungeteam hver 

14. dag med repræsentanter fra 

Job- og Socialcenteret, Børn og 

Unge Rådgivningen, Ung Solrød 

og kommunens uddannelsesvejle-

dere mv. Formålet er blandt andet 

at sikre, at der bliver lagt en plan 

for indsatsen omkring de sårbare 

unge, så de på sigt opnår tilknyt-

ning til en ungdomsuddannelse el-

ler kommer i job.  

 

Der har i 2020 været foretaget en 

afdækning af Ungebasen. Det skal 

i 2021 munde ud i en handleplan, 

som bl.a. skal beskrive en klar visi-

tationsprocedure mv. for tilbuddet.  

 

I 2021 skal behovet for en indsats 

for sårbare familier afdækkes og 

inddragelse af frivillighed på unge-

området skal videreudvikles.  

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed i alle aldre 

Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende 

og koordineret forløb mellem sygehuse, 

praktiserende læger og Solrød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implemente-

ring af den nye sundhedsaftale og evt. æn-

dringer som følge af sundhedsreformen. 

I 2020 har der været fokus på snit-

flader mellem Job- og Socialcente-

ret og Visitation og Koordination – 

bl.a. er der afholdt en fælles kur-

susdag. Arbejdet fortsætter i 2021, 

hvor der vil blive udviklet et forma-

liseret samarbejde med Visitation 

og Koordination herunder vil der 

blive udarbejdet arbejdsgange og 

indført en fast mødekadence i 

2021.   

 

I 2020 har der været en evaluering 

af det tværgående pilotprojekt 

”Genoptræning til sindslidende”. 

Projektet bidrager til en bedre 

sammenhæng mellem psykiatrien 

og Solrød Kommune. Pilotprojek-

tet videreføres i 2021 og vil blive 

evalueret i slutningen af 2021.  

Målsætninger på området 
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Tabel 2 Mål for Sundhed og Ældre 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar  

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed i alle aldre  

 Læring og udvikling hele li-

vet 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Borgerne skal opleve, at Solrød Kommunes 

sundhedspolitik medvirker til sunde borgere 

i alle aldre.  

  

Det sker ved at: 

 Implementere indsatskataloget, der 

hører til sundhedspolitikken. 

 Kvalitetssikre og justere den forebyg-

gende og sundhedsfremmende ind-

sats i kommunens afdelinger og insti-

tutioner. 

Implementeringen af indsatskatalo-

get, som hører under sundhedspo-

litikken, er helt eller delvist iværksat 

med forsinkelser grundet COVID-

19. Der er udarbejdet et nyt ind-

satskatalog for 2021-2022, som skal 

bidrage til øget sundhed og trivsel, 

hvor flere indsatser er videreført. 

 

På ældreområdet var indsatserne 

fokuseret på projekt ensomme æl-

dre, som imidlertid grundet COVID-

19 er blevet forsinket. Arbejdet vi-

dereføres derfor i 2021. 

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed 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 opga-

verne lokalt. 

 Et velfungerende akutteam. 

 Rekruttering og fastholdelse af kom-

petente med-arbejdere. 

Der har det meste af 2020 været 

stilstand i netværk og arbejdsgrup-

per under sundhedsaftalen på 

grund af COVID-19. I 2021 vil der 

være fokus på at udbrede kendska-

bet til sundhedsaftalen blandt med-

arbejderne samt at deltage aktivt i 

udviklingen af samarbejdet - i takt 

med at regionen genoptager pro-

cessen. 

 

Genoptræningscenteret deltager i 

en igangværende proces vedrø-

rende opgaveflytning af noget af 

hjerterehabiliteringen fra sygehus 

til kommune. I 2021 er der fortsat 

fokus på en smidig opgaveflytning. 

 

Ældreområdet har deltaget i arbej-

det omkring implementering af 

sundhedsaftalen, via deltagelse i 

ambassadørnetværk, men dette ar-

bejde er aktuelt sat i bero pga. CO-

VID-19. Arbejdet videreføres derfor 

til 2021. I forhold til opgaveflytning 

fra region til kommuner har Syge-

plejen i 2020 modtaget undervis-

ning i iv-behandling, ligesom målet 

er nået i forhold til at vedligeholde 

funktionerne i et velfungerende 

akutteam. 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

I 2021 vil der fortsat være fokus på 

målene for sundhedsområdet. 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar  

 Tryghed, sundhed og vær-

dighed i alle aldre  

 Læring og udvikling hele li-

vet 

Værdig ældrepleje 

Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje.  

  

Det sker ved at: 

 Efterleve værdierne i værdighedspoli-

tikken. 

 Arbejde med de igangsatte indsatsom-

råder, der understøtter værdighedspo-

litikken. 

 

Teknologi 

Borgerne skal opleve frihed og øget livskva-

litet i dagligdagen ved at anvende ny tek-

nologi, hvor det er relevant.  

  

Det sker ved, at Solrød Kommune deltager 

aktivt i afprøvning og anvendelse af rele-

vante, nye velfærdsteknologier. 

Implementering af demensstrate-

gien er i gang og fortsætter i 2021, 

hvor der i løbet at foråret bliver ud-

arbejdet en evaluering af indsatsen.  

 

I 2021 vil der fortsat være fokus på 

den tværgående indsats på ældre- 

og sundhedsområdet med at støtte 

ældre borgerne i selv at kunne klare 

hverdagsaktiviteter længst muligt 

(såkaldt hverdagsrehabilitering). I 

2021 vil der desuden fortsat være 

fokus på ernæringsindsatsen for 

udsatte grupper af ældre med for-

skellige tiltag. 

 

Ældreområdet har arbejdet målret-

tet med at leve op til værdigheds-

politikken og dermed medvirke til 

en værdig ældrepleje. Dette ar-

bejde vil fortsætte i 2021, hvor vi i 

samarbejde med Sundhedsstyrel-

sen skal arbejde med projekt ”af-

prøvning af dialogredskab til at vur-

dere værdighed” i perioden maj 

2021-marts 2022. 

 

Teknologi: 

Genoptræningscenteret afsøger 

kontinuerligt nye muligheder for 

implementering af velfærdstekno-

logi. Implementeringen af virtuel 

træning og brug af trænings-app er 

godt i gang. I 2021 er der fortsat 

fokus på udvikling af den virtuelle 

træning.  

I efteråret 2020 er der påbegyndt 

afprøvning af velfærdsteknologiske 

hjælpemidler til sansestimuli af bor-

gere med demens på Plejecenter 

Christians Have. Det kan medvirke 

til forbedring af beboernes trivsel. 

Indsatsen fortsætter i 2021. 

 

I 2020 skulle det landsdækkende 

tele-KOL projekt være implemente-

ret, men denne proces er udskudt 
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

på ubestemt tid pga. COVID-19. Ar-

bejdet videreføres derfor til 2021. 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar  

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv  

 Fleksible rammer for fælles-

skaber og for den enkelte 

Frivilligt socialt arbejde 

Borgerne skal opleve øget sundhed og livs-

kvalitet 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. 

Igennem 2020 har der været fokus 

på implementering af den nye poli-

tik for frivilligt socialt arbejde, 

blandt andet gennem dialog og 

sparring på tværs af kommunes 

fagområder om samarbejde med 

frivillige. For at afhjælpe nedsat 

trivsel og ensomhed under COVID-

19 situationen er der blevet opret-

tet en corona-side på afc.solrod.dk, 

som beskriver særlige tilbud og ak-

tivitetsmuligheder på frivilligheds-

området.  

 

I 2021 vil der være fokus på fortsat 

implementering af politik for frivil-

ligt socialt arbejde, både ift. mål-

sætninger internt i de forskellige af-

delinger og institutioner såvel som 

eksternt i samspillet med forenin-

ger og aktive borgere.  

 

Ældreområdet har gennem hele 

2020 haft fokus på at viderefor-

midle de tilbud, som er rettet mod 

målgruppen. Dette arbejde fortsæt-

ter i tæt dialog med frivillighedsko-

ordinator i 2021. 
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 9 fremgår af tabel 3 nedenfor. Resultatet for politikområdet, 

inklusiv demografimidler, viser et samlet mindreforbrug på 3.564 t.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mer-

forbrug på 5.162 t.kr. i forhold til det oprindelige budget. 

 

Årets regnskabsresultat og bevægelser på de forskellige fagområder vil blive vist i tabeller under de enkelte afsnit. 

Under de enkelte afsnit gennemgås særlige forhold for de enkelte områder, deres regnskabsresultater samt be-

mærkninger og beskrivelse af udgifter/indtægter.  

 

Alle tabeller med budget- og regnskabstal er opbygget således, at mindreforbrug/merindtægt er positive tal, og 

merforbrug/mindreindtægt er negative tal. 

 
Tabel 3 Årets resultat for politikområde 9 

  

Årets resultat 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 9 – samlet sum 286.934 295.660 292.096 3.564 

Serviceudgifter indenfor ramme 211.075 219.846 214.795 5.051 

Ældreområdet 163.758 167.705 170.944 -3.239 

Plejecenter Christians Have 18.521 21.119 19.675 1.444 

Sundhed og Frivillighed 22.064 24.023 21.310 2.713 

Øvrige afdelinger 6.733 6.999 2.867 4.132 

Serviceudgifter udenfor ramme 75.859 75.814 77.300 -1.487 

Ældreområdet 280 276 195 81 

Sundhed og Frivillighed 84.063 84.022 85.653 -1.631 

Øvrige afdelinger -8.484 -8.484 -8.547 63 
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Årets gang 
Ældreområdet har i dag en myndighedsopgave, der be-

står i visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler, rehabili-

tering, pleje-og ældreboliger samt til genoptræning ef-

ter serviceloven. Derudover består opgaverne i drift af 

de udekørende enheder som den kommunale hjemme-

pleje og kommunale sygepleje, samt afregning af ydel-

ser til hjemmepleje (kommunal og privat), samt Pleje-

center Christians Have (kommunal som privat udfører). 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er fra 2019 flyt-

tet til Sundhedsområdet. På Ældreområdet er nu alene 

andre sundhedsudgifter som vederlagsfri fysioterapi, an-

den ekstern træning, specialiseret ambulant genoptræ-

ning, udgifter til hospital / psykiatri ophold efter færdig-

behandling, hospice og lægeligt kontaktudvalg. 

 

2020 har været præget af dels COVID-19 pandemien 

samt flere og mere komplekse borgere, som har behov 

for indsatser fra såvel sundheds- som servicelovens §§. 

Dette udfordrer alle områder inden for Ældreområdet.  

 

Den kommunale Hjemmepleje har været præget af et 

markant højt sygefravær. Der er derfor arbejdet målret-

tet på initiativer til nedbringelse af fraværet. I den for-

bindelse er der blandt andet arbejdet med ledelsesorga-

niseringen, således at ledelsen kommer tættere på den 

enkelte medarbejder, for derigennem at skabe nærhed 

og trivsel, til gavn for vores borgere. Derudover er Sol-

rød Kommunes nærværs og trivselspolitik fuldt imple-

menteret på området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere, personale og frivillige i sansehaven 

på Christians Have. 

Ældreområdet 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Ældreområdet viser samlet et merforbrug på 3.159 t.kr. Tabel 4 nedenfor viser en udspecificering af 

årets resultat for de enkelte delområder og her ses det, at årets resultat især er påvirket af merforbrug på Den Kom-

munale Hjemmepleje, Personlig pleje mv. til hjemmeboende borgere samt hjælpemidler mv. Merforbruget på de re-

spektive områder vil blive yderligere belyst i senere afsnit. 
 

Tabel 4 Årets resultat på Ældreområdet 

Visitation og Koordination – ØD 

Området afholder udgifter til voksen-, ældre og handicapområdet, og er primært lønudgifter i visitationens persona-

legrupper: visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige stabsfunktioner. Personalet udfører sagsbehandling og 

visitation til personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, genoptræning efter serviceloven, plejehjem og ældreboliger 

og varetager desuden diverse projektstyring. 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE 

Ældreområdet – samlet sum 164.038 167.980 171.139 -3.159 

Serviceudgifter indenfor ramme 163.758 167.705 170.944 -3.239 

Indenfor ØD rammen 25.514 26.811 30.508 -3.698 

Ældreområdet STAB 1.138 1.248 1.208 40 

Visitation og Koordination 5.731 5.818 5.869 -51 

Den kommunale Hjemmepleje 718 969 4.535 -3.566 

Den Kommunale Sygepleje 17.926 18.776 18.897 -121 

Udenfor ØD rammen 135.959 138.133 138.251 -119 

Andre Sundhedsudgifter 4.730 4.728 4.524 203 

Personlig pleje mv.,  

Hjemmeboende borgere 
50.194 52.028 54.020 -1.992 

Pleje og omsorg, Chr. Have 66.797 68.672 73.171 -4.499 

Hjælpemidler mv. 12.675 14.052 12.630 1.422 

Betaling til/fra andre kommuner 11 -2.993 -7.728 4.735 

Rådgivning og rådgivende institutioner 1.553 1.646 1.634 12 

Visitation og Koordination, Puljemidler 2.285 2.761 2.184 577 

Serviceudgifter udenfor ramme 280 276 195 81 

Statsrefusion på Ældreområdet -800 -800 -959 159 

Ældreboliger 1.080 1.076 1.154 -78 
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Den demografiske udvikling i Solrød påvirker den økonomiske udvikling på udførerområdet. Den demografiske ud-

vikling påvirker ligeledes visitationen, idet der er en tilsvarende stigning i antallet af visitationer og revisiteringer, li-

gesom antallet af hjælpemiddelsager også er stigende. 

 

Den Kommunale Hjemmepleje – ØD 

Området omfatter Den Kommunale Hjemmepleje, og da hjemmeplejen er udfører, skal indtægter og udgifter samlet 

give et nulbudget, særlige bevægelser i årets løb har dog gjort, at vi har reguleret budgettet for at imødekomme de 

ekstra COVID-19 udgifter. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de timepriser og vilkår, der også 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 hjemmeplejen hører al bistand 

vedrørende personlig og praktisk hjælp. 

 

Den Kommunale Hjemmepleje har et samlet merforbrug på 3.566 t.kr. i 2020. Sygefravær er den væsentligste årsag 

hertil og har bevirket et højt vikarforbrug. Området har stort fokus på nedbringelse af sygefraværet og har månedlig 

opfølgning på udviklingen heri. 

 

Derudover er Den Kommunale Hjemmepleje udfordret i forhold til udsving i antallet af visiterede timer, forskelle i 

pris -og lønfremskrivninger i kontraktområdet og rekruttering af nye medarbejdere i takt med stigningen i antallet af 

visiterede timer. Det forventes, at Den Kommunale Hjemmepleje vil få nulstillet et ØD-underskud på ca. 3,6 mio.kr. 

for 2020, hvilket er administrationens indstilling til Byrådet.  

 

Fordelingen af ydelser i Den Kommunale Hjemmepleje er vist med antal visiterede timer under afsnittet ”Personlig 

Pleje mv. 

 

Den Kommunale Sygepleje – ØD 

Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere i udekørende om-

råde.  

 

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som fx sårbehandling, inkontinensopgaver, 

medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutte opgaver på pleje-

centret inklusiv Rehabiliteringsafdelingen. 

 

Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling må 

forventes at fortsætte. 

 

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere der udfører sygepleje, men også udgifter til sygeple-

jeartikler, transport og uniform mv. der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem ledelse og admini-

stration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter, som ikke er direkte knyttet til medarbejdere 

under de viste grupperinger. Det gælder eksempelvis leje og leasing udgifter til biler, sygeplejedepotet og afregning 

af delegerede ydelser til Hjemmeplejen. 

 

Den Kommunale Sygepleje har et samlet merforbrug 121 t.kr. Dette skyldes primært en manglende ØD-overførsel fra 

2019-2020 på 227 t.kr., der vil blive overført fra 2020-2021 med et samlet beløb på ca. 106 t.kr. 

 

Andre Sundhedsudgifter 

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen, når borgeren er i kontakt med hospitalet, bl.a. speci-

aliseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven. Aktiviteten har været stigende på dette om-

råde. Stigningen i udgifter over de senere år er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød Kommune 

og dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene. 
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På området registreres bl.a. færdigbehandlede patienter og hospiceophold. Årets resultat fremgår af tabel 5, og 

regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 203 t.kr. 

 

Mindreforbruget skyldes et lavere forbrug på de fleste områder. Særligt for områderne Specialiseret ambulant gen-

optræning, Plejetakst – færdigbehandlede patienter må det antages at skyldes COVID-19. Modsat har der været et 

merforbrug på hospiceophold, der bl.a. skyldes efterreguleringer fra tidligere år. Det bemærkes, at oplysninger fra 

Sundhedsstyrelsen er sparsomme på dette område. 

 

Under området ”Aftale 2015” ligger forbrug vedrørende aftalen ”Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet”. Aftalen ved-

rører fokus på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelser. Der er på om-

rådet et mindreforbrug, idet det landsdækkende Tele-KOL projekt er blevet forsinket og derfor ikke sat i drift endnu. 

 
Tabel 5 Årets resultat for Andre Sundhedsudgifter 

Personlig pleje mv. 

Området ”Frit valg – personlig og praktisk hjælp” 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 kommu-

nes borgere. Under hjemmehjælpen hører al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller pri-

vat aktør (efter borgerens eget ønske) samt madservice. 

 

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). 

 

Under posten ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af bor-

gere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). For BPA-ordnin-

gen gælder det, at borgeren ud fra kvalitetsstandard får udmålt hjælpen, hvorefter borger selv skal fungerer som 

arbejdsleder og arbejdsgiver. 

 

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. 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Andre Sundhedsudgifter – samlet sum       4.730        4.728             4.524           203  

Vederlagsfri fysioterapi 2.707 2.707 2.989 -282 

Vederlagsfri ridefysioterapi 467 467 317 150 

Ekstern træning 76 76 50 26 

Specialiseret ambulant genoptræning 545 545 294 251 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter 90 90 37 53 

Hospiceophold 379 379 744 -365 

Psykiatri - færdigbehandlede 0 0 9 -9 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg 142 142 17 125 

Aftale 2015 324 323 68 255 
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Under posten ”Pasning af døende” registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning 

af døende i eget hjem.  

 

Området har et merforbrug på 1.992 t.kr. som primært er knyttet til udgifterne til ”Frit valg – personlig og praktisk 

hjælp” og ” Tilskud til personlig og praktisk hjælp”. Årets resultat fremgår af tabel 6. 

 

Årsagen til merforbruget på ”Frit valg – personlig og praktisk hjælp” skyldes en stigning i de visiterede timer med 

4,6% sammenlignet med det forventede antal visiterede timer ifølge budgettet.  

 

Årsagen til merforbruget på ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” skyldes, at der efter sidste budgetopfølgning 

tilflyttede en borger med en BPA ordning. 

 
Tabel 6 Årets resultat for Personlig pleje mv. 

Nedenfor vises fordelingen af visiterede timer på området opdelt på kommunal og privat udfører, samt budgetfor-

udsætningerne i 2020. Samlet set er der afregnet 4.016 timer mere end budgetteret, og detaljerne fremgår af tabel 7. 

 
Tabel 7 Visiterede timer ifølge regnskab og budget 

 
  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE 

Personlig pleje mv. - samlet sum 50.194 51.512 53.504 -1.992 

Frit valg - personlig og praktisk hjælp 39.819 39.797 40.791 -994 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 8.806 10.080 11.301 -1.221 

Kontaktperson og ledsagerordning 811 805 578 227 

Pasning af døende 648 645 686 -41 

Omsorgstandpleje 69 145 107 38 

Lægeerklæring vedr. klienter 41 40 41 0 

VISITEREDE TIMER,  

OVERSIGT 

KOMMUNAL 
LEVERANDØR 

PRIVAT 
LEVERANDØR 

TIMER I ALT TIMEPRIS 

Fordeling af visiterede timer Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget  

Praktisk hjælp 7.342 6.733 2.189 596 9.531 7.329 379 

Personlig pleje dag 36.008 31.982 3.478 2.831 39.486 34.813 389 

Personlig pleje øvrig tid 39.031 41.441 3.218 3.668 42.249 45.108 499 

I alt 82.381 80.156 8.885 7.094 91.266 87.250   
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Pleje og Omsorg, Christians Have 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del, som drives af den private udfører Altiden og en del, der drives 

af den kommunale udfører. Den private udfører driver 52 plejeboliger og den kommunale udfører driver 80 plejebo-

liger. 

 

Beboerne bliver løbende visiteret og tildelt plejepakke A, B eller C ud fra en konkret og individuel vurdering. Derud-

over kan borgere med svære demenssymptomer eller med komplekse fysiske eller psykiske problemstillinger blive 

visiteret til en tillægspakke D (døgnpakke) eller E (dagpakke). Den procentvise fordeling af plejepakker på årsbasis er 

vist herunder i tabel 8. 

 
Tabel 8 Pakkefordelingen på årsbasis 

Af tabel 9 fremgår årets resultat for området, der samlet set viser området et merforbrug på 4.499 t.kr. Merforbruget 

skyldes primært, at der i budgettet er afsat 6.192 t.kr til mellemkommunal afregning for plejeboliger. Den konkrete 

afregning for plejeboliger konteres imidlertid på den samlede afregning over betalinger til og fra andre kommuner, 

hvor der er opkrævet 7.090 t.kr hos andre kommuner. Isolerer man afregningsbudgettet til Christians have opstår 

også et positivt afregningsresultat på 2.591 t.kr. Det positive afregningsresultat skal særligt ses i lyset af en gennem-

gang af bogføringen, der har medført en højere refusion af købsmoms, hvorved nettoudgiften er faldet. 

 

Der har i 2020 været et merforbrug vedr. betaling til privat udfører, der skyldes én måneds ekstra betaling, der 

manglede for 2019. Dertil har en gennemgang af bogføringen medført en højere refusion af købsmoms, hvorved 

nettoudgiften er faldet. 

 

  

ÅRSBASIS 
BUDGET 

ANTAL 

BUDGET 

PROCENT 

REGNSKABS 

ANTAL 

REGNSKABS 

PROCENT 
PAKKEPRIS 

Kommunal og privat leverandør, samlet      

Pakke A 47 36% 60 45% 1.223 

Pakke B 53 40% 45 34% 1.382 

Pakke C 32 24% 23 17% 1.533 

Tomgang 0 0% 4 3%  

Total, Grundpakker 132 100% 132 100%  
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Tabel 9 Årets resultat for Pleje og omsorg, Chr. Have 

Hjælpemidler 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befor-

dring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) & ældre (dvs. borgere over 67 år). Årets resultat for Hjæl-

pemidler fremgår af tabel 10, og området viser samlet et mindreforbrug på 1.422 t.kr.  

 
Tabel 10 Årets resultat for Hjælpemidler 

Området ”Støtte til køb af bil mv. §114" dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne og som bevilliges støtte til køb af bil. 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 be-

vare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. 

 

”Støtte til køb af bil” indeholder både bevillinger, men også tilbagebetalinger vedrørende køb af bil. Der er i 2020 

blevet bevilliget støtte for 1.316 t.kr. i 2020, og modtaget tilbagebetalinger for 596 t.kr. Samlet har der været et min-

dreforbrug på 1.107 t.kr., der primært skyldes store udsving mellem årene.  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Pleje og omsorg, Chr. Have - samlet sum 66.797 68.672 73.171 -4.499 

Betaling til Privat udfører 27.999 28.871 29.500 -629 

Betaling til Kommunal udfører 43.075 43.153 42.387 766 

Betaling til/fra andre kommuner -6.192 -6.192 0 -6.192 

Fast læge tilknyttet plejecentret 74 73 7 67 

Servicearealer 1.570 1.564 1.422 142 

Husholdningskasse -1.259 -1.263 -2.022 759 

Klippekort 0 908 321 587 

Vask og leje af linned 0 -1 -35 34 

Døgnkost 984 980 865 115 

Aflastning 1.655 1.649 1.679 -31 

Betaling for service -1.108 -1.106 -988 -118 

COVID-19 - Afskærmning 0 35 35 0 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Hjælpemidler mv. - samlet sum 12.675 14.052 12.630 1.422 

Støtte til køb af bil 1.826 1.827 720 1.107 

Hjælpemidler o/u 67 år 10.849 12.225 11.910 315 
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”Hjælpemidler o/u 67 år” indeholder bl.a. udgifter til proteser, inkontinens- og stomi-hjælpemidler, hjælp til bolig-

indretning, mobilitetshjælpemidler, reparationer af div. hjælpemidler o.a. 

 

Mindreforbruget på 315 t.kr. til hjælpemidler skyldes primært en gennemgang af bogføringen, der er medført en 

højere refusion af købsmoms, hvorved nettoudgiften er faldet. 

 

Betaling til/fra andre kommuner 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med udførelse af hjemmehjælp, 

herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice samt udgifter til hjælpemidler m.v. 

 

Årets regnskabsresultat, der ses i tabel 11, viser en merindtægt på 4.735 t.kr. og skyldes primært tilflytning af uden-

bys borgere på plejeboligområdet.  
 

Tabel 11 Årets resultat for Betalinger til/fra andre kommuner 

Rådgivning og rådgivende institutioner 

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner, herunder et abonnement til driften 

af hjælpemiddeldepotet, som varetages Zealand Care. Derudover er der udgifter til små lokale IT-programmer til 

ældreområdet. Området har et forbrug for året, der svarer til det korrigerede budget. 

 

Visitation og Koordination, Puljemidler 

I forbindelse med finansloven er der uddelt puljemidler for, på forskellig vis, at give et løft af Ældreområdet. Midlerne 

skal anvendes med størst mulig fokus på forebyggelse og rehabilitering af den enkelte ældre borger, der enten har 

svært ved eller begyndende svært ved at klare sig selv. Samtidig skal der være fokus på, at Ældre- og Sundhedsom-

rådet, inden for rammerne af de økonomiske og lovgivningsmæssige muligheder, agerer spørgende og lyttende over 

for borgernes ønsker og behov. 

 

Solrød Kommune har i 2020 primært anvendt midlerne til en værdig ældrepleje på en bus til daghjem i Aktivitets- og 

frivilligcenteret i kommunen. Det er ældre borgere, der kan visiteres til daghjemspladserne. Bussen vil blive brugt til 

aktiviteter ud af huset og vil øge borgernes livskvalitet.  

 

De resterende midler er brugt i forbindelse med indsatser målrettet ensomme ældre – specifikt til en sorgstøtte 

gruppe for borgere over 65 år, som har mistet en ægtefælle/samlever. 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Betaling til/fra andre kommuner –  

samlet sum 
11 -2.993 -7.728 4.735 

Hjemmehjælp -272 -275 -114 -161 

Plejebolig 0 -3.000 -8.483 5.483 

Genoptræning 200 199 867 -668 

Madservice o/67 83 83 2 81 
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Puljen til bedre bemanding i Hjemmeplejen er dels anvendt til et højere serviceniveau i weekender og på helligdage 

for borgere med moderate begrænsninger. Derudover har der været fokus på ansættelse af plejepersonale på højere 

timetal. 

 

Der er i budget 2019 til 2022 afsat en pulje til implementering af Fællessprog III og Cura. Der er i 2019 forbrugt 538 

t.kr. og de resterende midler vil blive overført til det videre implementeringsforløb. 

 

 

Udenfor servicerammen 
 

Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager 

På området konteres statsrefusion fra de Særligt dyre enkeltsager efter lov om social service, jf. §§ 176 og 176a, un-

der den centrale refusionsordning. Området ligger udenfor servicerammen, og beløbsgrænserne for personer under 

67 år (ej børn og efterværn) fremgår af tabel 12 nedenfor. 

 

I tabel 13 fremgår årets resultat for de Særligt Dyre enkeltsager, og her ses det, at den faktiske refusion er 159 t.kr. 

højere end budget. 

 
Tabel 12 Beløbsgrænser for Særligt dyre enkeltsager i 2020 

Tabel 13 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

Ældreboliger 

Under området konteres huslejetab vedrørende ældreboliger.  

 

I 2020 har der været merudgifter på 78 t.kr. til dækning af huslejetab i forbindelse med ibrugtagning af de nye pleje-

boliger på Plejecenter Christians Have. 

 

0 PCT. REFUSION 25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 

Under 1.090.000 kr. årligt Fra 1.090.000 - 2.049.999 kr. årligt Fra 2.050.000 kr. årligt 

Under 830.000 kr. årligt Fra 830.000 – 1.629.999 kr. årligt Fra 1.630.000 kr. årligt 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Central refusionsordning – samlet sum -800 -800 -959 159 

Udenfor servicerammen -800 -800 -959 159 

Personlig og praktisk hjælp, §83 0 0 -148 148 

Pleje og omsorg 0 0 -281 281 

Personlig støtte og pasning af personer med 

handicap mv. (BPA-ordning) 
-800 -800 -530 -270 
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Årets gang 
Året 2020 har været præget af de mange restriktioner, nye opgaver og ændrede arbejdsgange der har været i for-

bindelse med COVID-19 pandemien.  

 

Mange af de planlagte udviklings- og uddannelsesaktiviteter for personalet har været sat i bero som følge af COVID-

19 og forventes afviklet i 2021. 

 

Regnskab 2020 
Årets resultat for Plejecenter Christians Have viser samlet et mindreforbrug på 1.444 t.kr. Tabel 14 viser en udspecifi-

cering af årets resultat for de enkelte delområder. 

 

Udgifterne til SSH- og SSA-praktikforløb dækker primært udgifter til elevløn. I 2020 er der et mindreforbrug på 685 

t.kr. som følge af en højere refusion på elevområdet end forventet, samt modtagne midler jævnfør Trepartsaftalen. 

 
Tabel 14 Årets resultat for Plejecentret Christians Have 

Plejecentret Christians Have 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Plejecenter Christians Have – samlet sum 18.521     21.119     19.675     1.444     

Indenfor Servicerammen 18.521     21.119     19.675     1.444     

Plejecenter Christians Have 0     764     530     233     

Sygeplejedepot 76     72     86     -14     

Grøn pædagog 53     215     210     4     

Rehabiliteringsafsnit 12.452     13.068     12.532     536     

Elever 5.941     7.002     6.317     685     
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I Øvrige afdelinger, der er en del af politikområde 9, består af: Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen, Borgerser-

vice, samt Teknik og Miljø. Årets resultat for området fremgår af tabel 15, og herefter bliver de beskrevet enkeltvis. 

 
Tabel 15 Årets resultat for Øvrige Afdelinger 

Økonomiafdeling 
Økonomiafdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget til udgifter og indtægter vedrørende æl-

dreboliger. 

 

Demografipuljer 

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 løbet af året anvendt 1.056 t. kr. fra puljerne, der er 

tilført områderne (hjemmeplejen, hjælpemidler, hjemmesygepleje m.v.), hvormed der resterer 3.305 t.kr.  

 

COVID-19  

Der blev i starten af 2020 oprettet særkilte konteringer til COVID-19 udgifter, og af disse konteringer blev de fleste 

samlet under Økonomiafdelingen og andre decentralt under ældreområdet. Formålet med de særskilte konteringer 

var at kunne følge udviklingen i udgifterne, bl.a. med henblik på at skønne over forbruget i 2020. Det var på denne 

baggrund, at der i december 2020 blev givet bevillinger i Byrådet på 17 mio. kr. til hele COVID-19 indsatsen i kom-

munen.  Budgettet på 1.329 t.kr. vedrører rengøring på Chr. Have, isolationsboliger samt værnemidler. I forhold til 

det skønnede har der været færre udgifter til isolationsboliger samt til rengøring, hvorfor der resterer et budget på 

618. t.kr.  

Øvrige afdelinger 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Øvrige Afdelinger – samlet sum -1.751 -1.485 -5.681 4.196 

Indenfor Servicerammen 6.733 6.999 2.867 4.132 

Økonomiafdelingen 4.334 4.608 397 4.210 

Demografipuljer 4.334 3.279 0 3.279 

COVID-19 0 1.329 711 618 

Ældreboliger 0 0 -313 313 

Personaleafdeling 1.872 1.865 2.034 -169 

Borgerservice 527 527 435 91 

Udenfor Servicerammen -8.484 -8.484 -8.547 63 

Økonomiafdelingen -8.494 -8.494 -8.565 71 

Demografipuljer 26 26 0 26 

Ældreboliger -8.520 -8.520 -8.565 45 

Teknik og Miljø 10 10 18 -8 
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Ældreboliger 

Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og uden for servicerammen. Der var ikke noget budget indenfor 

servicerammen, der dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på 

Plejecenter Christians Have. Regnskabet viser en nettoindtægt på 313 t.kr, der skyldes overførsel af årets underskud 

til afvikling i de kommende år. Der har været flere udgifter bl.a. til renholdelse end der kan dækkes ind af den hus-

leje, der er opkrævet. 

 

Budgettet uden for servicerammen udgør 8.520 t.kr. i indtægter, og regnskabet viser, at der har været indtægter på 

8.565 t.kr., hvilket resulterer i en merindtægt på 45 t.kr. Der har været lavere udgifter end budgetteret til el til fælles-

arealer, administrationsbidrag, vand, forsikringer, diverse udgifter og renovation, mens der har været større udgifter 

til renholdelse. Under området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, primært huslejeindtægter. 

Nettoindtægt går til renter og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Pleje-

center Christians Have. 

 

Personaleafdelingen 
Udgifter på dette område er løn til ledere, arbejdsskader og løntilskud. Det samlede budget udgjorde 1.865 t.kr., 

mens forbruget endte på 2.034 t.kr. 

 

Borgerservice 
Borgerservice afholder udgifter til begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det 

samlede budget for 2020 er på 527 t.kr. og årets forbrug er 435 t.kr.  

 

Teknik og Miljø 
Teknik og Miljø har et budget på 10 t.kr. til ydelsesstøtte til private ældreboliger, og der blev forbrugt 18 t.kr. i året. 
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Årets gang 
I Sundhed og Frivillighed varetages opgaver på områderne Genoptræning, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt opga-

ver vedr. Sundhedsfremme og Forebyggelse. Året har været præget af konsekvenserne af COVID-19 og alle de opga-

ver pandemien har udløst. Der har ikke været mulighed for udvikling af områderne i samme omfang som vanligt.  

 

I Aktivitets- og Frivilligcentret har konsekvensen af covid-19 været, at der har været færre borgere, der har brugt vo-

res daghjem. Flere borgere har valgt at blive hjemme på grund af frygt for smitte, til trods for at tilbuddet har været 

åbent det meste af året. Denne tendens ses ikke i vores demensdaghjem, Oasen, hvor der fortsat er stort fremmøde 

og i store perioder en venteliste. Øvrige aktiviteter i Aktivitets- og Frivilligcentret har været lukket det meste af året, 

da aktivitetscentret kun havde åbent over sommeren. Det er ingen tvivl om, at denne nedlukning vil have konsekvens 

for de ældre borgers oplevelse af ensomhed. Der er derfor en stor opgave i 2021 i forhold til at få åbnet centret for 

de borgere, der har brug for det.  

 

I Genoptræningscentret har der været nedgang i aktiviteten i forbindelse med nedlukningen i foråret 2020, da antal-

let af genoptræningsplaner faldt meget i denne periode. Aktiviteten er dog indhentet i efteråret, så antal genoptræ-

ningsplaner er på næsten samme niveau i 2020 som i 2019. Der ses et fald i aktivitet i forhold til genoptræning efter 

serviceloven samt hverdagsrehabilitering.  

 

Indsatskataloget, der består af projekter, som ligger under sundhedsfremme og forebyggelse, har været præget af 

COVID-19. Flere af projekterne er ikke igangsat som forventet og nogle er forsinket. Alle disse projekter er relevante 

for at sikre sunde borgere i alle aldre. I 2021 er der derfor en stor opgave i at gennemføre projekterne.  

 

 

  

Sundhed og Frivillighed 
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Regnskab 2020 
Årets resultat fremgår af tabel 16. Området har i regnskab 2020 et samlet mindreforbrug på 1.083 t.kr. som dækker 

over et mindreforbrug på 2.713 t.kr. inden for servicerammen og et merforbrug på 1.631 t.kr. uden for serviceram-

men. Mindreforbruget inden for servicerammen skyldes vakante stillinger, overførte midler fra 2019, som ikke er 

brugt, samt ubrugte midler, der ligger uden for ØD. Merforbruget uden for servicerammen skyldes forskydninger i 

opkrævningerne for kommunal medfinansiering, og 2,5 mio. kr. for meget bogført vedr. november 2020.    

 

Tabel 16 Årets resultat for Sundhed og Frivillighed 

Genoptræningscentret  
Udgifter under Genoptræningscenteret dækker primært personaleudgifter og udgifter til borgere, der henvises  

til genoptræning efter Service- eller Sundhedsloven, vedligeholdelsestræning, kronikerrehabilitering samt kræft- og 

hverdagsrehabilitering. 

 

Området indeholder ligeledes løn til daglig leder og en del af stillingen til projektleder på ældre- og sundhedsområ-

det samt administrative opgaver. 

 

Årets resultat viser et mindreforbrug på 1.165 t.kr. Overskuddet skyldes primært vakante stillinger, der midlertidigt 

var ubesatte, da der i foråret 2020 var et fald i aktiviteten. Derudover var der overførte midler fra 2019 til 2020, som 

ikke brugt primært pga. af COVID-19 pandemien. Desuden er det et overskud på 143 t.kr. uden for ØD, hvilket skyl-

des et mindre forbrug på taxaudgifter i 2020 end budgetteret. Sidstnævnte vi blive tage op i forbindelse med bud-

getlægningen 2022-2025. 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Sundhed og Frivillighed - samlet sum 106.127 108.045 106.963 1.083 

Indenfor servicerammen 22.064 24.023 21.310 2.713 

          Genoptræningscentret 10.646 11.847 10.682 1.165 

          Forebyggelse og Sundhedsfremme 3.897 3.677 3.126 551 

          Aktivitets- og Frivilligcentret 7.520 8.499 7.502 997 

Udenfor servicerammen 84.063 84.022 85.653 -1.631 

          Kommunal medfinansiering 84.063 84.022 85.653 -1.631 
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Figur 4 Antal genoptræningspakker, 2010-2020 

 
 

Forebyggelse og Sundhedsfremme 
Området Forebyggelse og Sundhedsfremme inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inden for det fore-

byggende og sundhedsfremmende området inklusiv udgifter til sundhedsrådgivere, der varetager de lovpligtige, fo-

rebyggende hjemmebesøg hos borgere på 65 år og derover, som ikke modtager personlig og praktisk hjælp.  

Området inkluderer også udgifter til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundheds-

politikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød Kommune. 

 

Årets resultat viser et mindreforbrug på 551 t.kr., heraf 494 t. kr. som er overskud inden for ØD. Årsagen til overskud-

det inden for ØD er dels en kort orlov til en medarbejder samt ubrugte lønmidler til ferieafholdelse hos en ny medar-

bejder, som havde betalt ferie med fra anden arbejdsgiver. Overskuddet uden for ØD på 57 t.kr. skyldes ubrugte 

midler til projekter, der ligger under sundhedsstrategien, som er blevet udskudt til 2020, samt overskud på et projekt, 

hvor borgere har mulighed for at få nikotinsubstitut i forbindelse med rygestopskursus. Søgningen blandt borgerne 

for at få nikotinsubstitut har været lav. 

 

Aktivitets- og Frivilligcenteret 
 

Området dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret, herunder udgifter til: 

 Aktiviteter på Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere med 23 almindelige daghjemspladser og 13 de-

mens-daghjemspladser (Oasen). 

 Aktiviteter i Aktivitetscenteret vedrørende det frivillige, sociale arbejde. 

 Aktiviteter knyttet til demenskoordinator-funktion. 

 Aktiviteter knyttet til frivilligkoordinator-funktion.  

 Løn til daglig leder og udførelse af administrative opgaver 
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Tabel 17 viser et specificeret årets resultat på området. Det relative store overskud på 997 t.kr. dækker over et samlet 

mindreforbrug på 531 t. kr. inden for ØD og et mindreforbrug uden for ØD på 466 t.kr.  

 

Mindreforbruget inden for ØD skyldes en vakant stilling samt overførte midler fra 2019 til 2020 som endnu ikke er 

brugt, da der endnu ikke er etableret et lederkontor. Pengene skulle blandt andet bruges til indretning. Mindrefor-

bruget uden for ØD skyldes ubrugte midler til transport af borgere til daghjem og aktivitetscenteret, fortrinsvis som 

følge af COVID-19.  

 
Tabel 17 Årets resultat for Aktivitets- og Frivilligcentret 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Aktivitets- og Frivilligcentret - samlet sum 7.520 8.499 7.502 997 

Aktivitets- og Frivilligcentret 1.338 1.348 1.544 -195 

Daghjem, inkl. pladser på Oasen 3.696 4.296 3.883 413 

Demenskoordinator 890 891 736 155 

Frivilligkoordinator 600 598 716 -118 

Støtte til frivilligt socialt arbejde §18 (U-ØD) 230 230 201 28 

Transport af borgere, §18-midler mv. (U-ØD) 766 763 325 438 
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Udenfor servicerammen 
 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Årets resultat vises i tabel 18, 

og resultatet viser samlet set et merforbrug på 1.631 t.kr.  

 

Årsagen til det samlede merforbrug på 1.631 t.kr. skyldes en bogføringsfejl på 2,5 mio. kr. i november 2020 samt for-

skydninger i opkrævningerne for aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de enkelte regnskabsår. Budgetmæs-

sigt afsættes der som udgangspunkt hvad der er udmeldt fra statens side, men da afregninger fra staten sker tids-

mæssigt forskudt, vil regnskabet for året indeholde rater for gammelt år samt indeværende år. 

 

Det bemærkes, at udgifterne til området er samlet under overskriften ”Somatik”, hvilket skal forstås som den samlede 

afregning på området, da der fra statens side af er indført en budgetmodel, hvorefter kommunen betaler hvad der er 

budgetteret (med afsæt i budget 2019 med reguleringer). 

 
Tabel 18 Årets resultat for Aktivitetsbestemt medfinansiering 

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG AFVIGELSE  

Aktivitetsbestemt medfinansiering – samlet 

sum 
84.063 84.022 85.653 -1.631 

Ambulant psykiatri 1.353 1.353 0 1.353 

Praksissektoren (sygesikring) 8.740 8.736 0 8.736 

Somatik 73.335 73.299 85.653 -12.353 

Stationær psykiatri 635 634 0 634 
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Kultur, fritids- og idrætsområdet er et vigtigt fokusom-

råde i forhold til, at vi gerne vil skabe fleksible rammer 

for fællesskaber og et aktivt liv i kommunen: Som kom-

mune skaber vi rammerne – og de mange frivillige og 

aktive borgere, der tager ansvar, fylder selv rammerne 

ud med et væld af aktiviteter for borgere i alle aldre. 

Vi støtter fx de mangfoldige fællesskaber i idræts- og 

kulturforeninger gennem økonomiske tilskud til aktivite-

ter og gennem udlån af kommunens faciliteter, fx 

idræts- og motionsfaciliteter og møde- og aktivitetsrum 

på Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

 

Vi er med til at skabe fysisk og mental sundhed i alle 

aldre ved at skabe rammer for idræt og sociale aktivite-

ter. Vi understøtter læring og udvikling hele livet, bl.a. 

gennem Kulturhusets aktiviteter. Vi udvikler aktiviteterne 

på politikområdet via en aktiv inddragelse af borgerne. 

I figur 1 ses årets resultat for 2020 på politikområde 10.  

 

Konkret arbejder vi med indsatser på følgende om-

råder: 

 Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets-  
og møderum – såvel indendørs som udenfor i 
naturen 

 DIT Bibliotek og Kulturhus 

 Musik- og kulturliv 

 Foreningsliv 

 Voksenundervisning 

 Lokalhistorisk arkiv 

 Turisme 

 Naturoplevelser 

 Borgerinitierede aktiviteter 
 

 

 

 

 
Figur 1 Årets resultat for politikområde 10 
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Tabel 1 Mål for Kultur og Fritid 

PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Fleksible rammer for 

fællesskaber og for den 

enkelte 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv 

 Aktive borgere og et aktivt 

erhvervsliv, der tager ansvar 

 Tryghed, sundhed og 

værdighed i alle aldre 

Udnyttelse af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at de kommunale kul-

tur- 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. 

På idrætsområdet er det digitale 

registreringssystem ”HallMonitor” 

taget i brug og benyttes som dia-

logværktøj med foreninger om-

kring benyttede tider.  

 

Dialogkonceptet videreudvikles i 

2021. Opsamlede data indgår for 

første gang i lokalebooking 

2021/22. I 2021 tages værktøjet 

også i brug ift. kommunens egen 

anvendelse af bookede lokaler.  

 

Regelsæt er opdateret og forventes 

godkendt i 2021.  

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 borgere. 

 Tilpasse takster for brug af ledige tider. 

 Tilpasse ordensregler for kultur- og 

idrætsfaciliteter, så alle borgere kan 

bruge og opholde sig på faciliteterne . 

Nyt it-system forventes indkøbt i 

2021. Et ønske er bedre funktionali-

tet ift. afmelding og booking af le-

dige tider for foreninger, skoler og 

borger m.fl. 

 

Takster er opdateret. Tilpasses 

yderligere i 2021. 

 

Ordensregler er godkendt. I 2021 

laves et suppleringsregler for sær-

lige faciliteter/lokaler. 

Udvikling og udbygning af faciliteter 

Borgerne skal opleve, at idrætsfaciliteterne 

forbedres gennem udvikling og udbygning.  

  

Det sker gennem implementering af indsat-

ser under strategi for idrætsområdet udar-

bejdet i 2019 samt prioriterede indsatser i 

budget 2020 i tæt samarbejde med bru-

gerne. 

COVID-19 har medført at der er 

etableret udendørs basket-bane, 

streget op på en alternativ måde på 

boldbanerne og udført flere vedli-

geholdelsesprojekter i lukkeperio-

derne. Der bliver udført flere pro-

jekter nu, for at kunne have mere 

åbent over sommeren. 

 

Ny strategi for idræt blev ikke udar-

bejdet. Det blev politisk besluttet 

ikke at lave ny helhedsplan. 

Målsætninger på området  
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PEJLEMÆRKER KONKRETE POLITISKE MÅL STATUS 

 Åbenhed og inddragelse af 

borgere og erhvervsliv 

Vedligehold af faciliteter 

Brugerne af faciliteterne skal opleve, at de 

bliver inddraget ift. de brugermæssige øn-

sker til vedligeholdelsen af idrætsfacilite-

terne jf. vedligeholdelsesplaner for idrætsfa-

ciliteterne udarbejdet i 2019. 

  

Det sker ved dialog med brugerne af facili-

teterne i forbindelse med udførsel af de 

økonomisk prioriterede vedligeholdelses-

indsatser. 

Både SIU og HGI hovedbestyrelse 

er involveret i prioriteringer af lø-

bende forbedringer på Idrætsområ-

det. 

 

I 2021 inddrages brugere og bor-

gere i anlægsprojekter på idræts-

området, bl.a. ny hal ved Solrød 

Idrætscenter, kunstgræsbane i Hav-

drup mv. 

 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 fy-

siske ombygning samt ved at understøtte 

borgernes brug af huset gennem imple-

mentering af reviderede regler for ophold 

og brug af huset. 

Ombygning er afsluttet. Reviderede 

regler er godkendt og implemente-

ret. 

 

Brug af huset gennem ”DIT Biblio-

tek og Kulturhus” (DoItTogether) 

fortsætter i 2021. 

 Læring og udvikling hele 

livet 

Bibliotek og Kulturhus 

Borgerne skal opleve et mere levende Bibli-

otek og Kulturhus. 

  

Det sker gennem implementering af politisk 

prioriterede indsatser i Kulturstrategien for 

2020 samt udvikling og øgning af antallet af 

borgerinitierede kulturaktiviteter. 

Fortsættes i 2021 jf. strategi samt 

med de politisk prioriterede projek-

ter fra puljer og ”DIT Bibliotek og 

Kulturhus”.  
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Årets resultat på et overordnet niveau for politikområde 10 fremgår af tabel 2 nedenfor. 

 

Resultatet for politikområdet viser et samlet mindreforbrug på 66 t.kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget, og 

et merforbrug på 932 t.kr. i forhold til det oprindelige budget.  

 

På Solrød Bibliotek og Kulturhus skyldes mindreforbruget på 187 t.kr. at end del bogmaterialer bestilt i 2020, først 

blev leveret i 2021 og dermed også betalt i 2021 samt at digitale investeringer i udstyr i det fysiske rum er blevet ud-

skudt. 

 

I Kultur- og Fritidssekretariatet er der et mindreforbrug på 104 t.kr., som primært skyldes færre udbetalte tilskud til 

kulturelle formål på grund af COVID-19.  

 

På idrætsområdet er der et merforbrug på 116 t.kr. der primært dækker over ekstra vedligeholdelsesarbejde på kom-

munes haller, som blev sat i gang i forbindelse med COVID-19 nedlukninger og anlægsprojekter. 

 

Årets regnskabsresultat og budgetdetaljer på området for Kultur og Fritid vil blive vist i tabeller nedenfor under de 

enkelte afsnit. Bemærkningerne efterfølgende indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvad de registrerede udgifter 

og indtægter omfatter. Desuden underbygges regnskabsresultat og budgetafvigelser med aktivitetstal og priser sat i 

forhold til budgetforudsætninger, hvor der er tale om væsentlige afvigelser eller relativt store udgifter og/eller ind-

tægter. 

 

 

 

Årets resultat 

 
Tabel 2 Årets resultat for politikområde 10  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
FORBRUG 

AFVIGELSE 

FRA BUDGET 

Politikområde 10 – samlet sum 25.187 26.185 26.119 66 

Serviceudgifter indenfor ramme 25.187 26.185 26.119 66 

Kultur og Fritid 24.369 25.144 24.995 150 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 8.623 8.647 8.460 187 

Kultur- og Fritidssekretariatet 1.831 1.868 1.764 104 

Folkeoplysningsudvalget 3.752 3.245 3.271 -26 

Idrætssektionen 10.164 11.384 11.500 -116 

Øvrige afdelinger 817 1.041 1.124 -83 
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Årets gang 
I 2020 blev ombygningen af huset fuldført, og der blev 

skabt optimale rammer for Solrøds borgere til at tage 

DIT Bibliotek og Kulturhus i brug. Vejledninger, arbejds-

beskrivelser og regelsæt er udarbejdet for at gøre det 

nemt og intuitivt for borgerne at skabe egne DIT- kul-

turaktiviteter. 

 

Den officielle indvielse af ombygningen skulle ske 

samme dag som Solrød Kommune 50 års jubilæum – 

nemlig 1. april. Mange aktiviteter blev planlagt for at 

vise borgene alle de nye muligheder, som huset nu by-

der på for at borgerne kan tage aktivt del i eller være 

medskabende af kultur- og vidensaktiviteter i Solrød. De 

50 år skulle fejres med foredrag af lokale borgere, foto-

udstilling med fotos indsendt af borgerne selv, rundvis-

ninger, jubilæumsskrift og sjove aktiviteter for børnene. 

 

Sådan blev det desværre ikke, da COVID-19 krisen luk-

kede DIT Bibliotek og Kulturhus ned den 11. marts, med 

en deraf følgende aflysning af indvielse og fejring. En vi-

deo blev produceret, så borgerne alligevel kunne se det 

flotte ombyggede Bibliotek og Kulturhus. 

 

Biblioteket og Kulturhuset omstillede hurtigt sine ser-

vices og forhøjede den enkelte borgers kvote af e-bøger 

og netlydbøger på eReolen og Filmstriben til det 3 dob-

belte med en deraf følgende stor stigning i borgernes 

digitale udlån på gennemsnitligt 127 % i de tre forårs 

måneder ift. året før.  

 

Forskellige tiltag blev udviklet og søsat, som fx den 

yderst populære ”Bogposer: bestil og hent-ordning”, 

bogposer til sårbare borgere, digitale livearrangementer 

på Facebook, digital formidling med video og meget an-

det. 

 

DIT Bibliotek og Kulturhus åbnede igen den 10. maj. Ak-

tiviteter og services blev igen tilpasset til nye COVID-19 

retningslinjer og trods skærpede krav om øget afstand 

og hygiejne, blev aktivitetsniveauet opretholdt. På den 

måde kunne DIT Bibliotek og Kulturhus tilgodese de 

mange borgere, som nu efterspurgte mindre aktiviteter i 

trygge rammer. DIT Bibliotek og Kulturhus blev også 

vært ved mange sommerkulturaktiviteter med midler fra 

regeringens sommeraktivitetspulje, som skulle skabe ak-

tiviteter og tilbud til børn og børnefamilier. Der blev af-

holdt familiekoncerter, lavet strandbibliotek, kreative 

workshops og meget andet til Solrøds børn og deres 

forældre hen over sommeren. 

Nedlukningen fra foråret dannede et godt afsæt for hur-

tigt at komme i gang med tilbud og aktiviteter, da DIT 

Bibliotek og Kulturhus igen måtte lukke pga. COVID-19 

restriktioner fra den 8. december. Denne gang blev der 

hurtigt stablet en ”click & collect ordning”, bogposer og 

digital betjening på mail og telefon på benene. Hvilket 

bl.a. betød at biblioteket trods få timers åbent om ugen 

med click & collect af udlånsmaterialer, fortsat udlåner 

en tredjedel af en ”normal” uges udlån. 

 

I 2020 har DIT Bibliotek og Kulturhus haft stort fokus på 

at skabe læselyst og formidle litteraturen til borgerne. 

Bl.a. gennem opstart af ”Vi læser for sjov”! for 2. klasses 

SFO-børn på 5 forskellige skoler med tildelte puljemidler 

fra Slots- og kulturstyrelsen. Litteraturformidlere og pæ-

dagoger udførte forskellige aktiviteter med børnene 

med fokus på bevægelse, lyd og lys for at sparke gang i 

børnenes læselyst. 

 

DIT Bibliotek og Kulturhus fik desuden tildelt puljemidler 

til projektet ”Mærk litteraturen”, hvor vi i samarbejde 

med demenskoordinatorer, andre biblioteker og en sce-

nograf skal skabe sansestimulerende aktiviteter for bor-

gere med demens og undersøge, hvordan litteraturen 

kan bruges som et samtaleværktøj til mindeaktivering 

med fokus på læseglæde frem for tekstforståelse. Pro-

jektet skal køre i 2021. 

 

Et større projekt med at udvikle retningslinjer for valg og 

indkøb af fysiske materialer på baggrund af data er også 

afsluttet med efterfølgende nye kompetencer og nyt 

mindset for brug af data og statistik hos personalet. Vi-

den og kompetencer som skal danne afsæt for at skabe 

og vedligeholde en materialesamling, der både skal sti-

mulere borgernes læselyst og adgang til viden samt 

sikre, at vi har de titler, som borgerne efterspørger. 

 

 

 

Solrød Bibliotek og Kulturhus 
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Tabel 3 Aktivitetstal – kulturarrangementer  

  
Antal aktiviteter Antal deltagere 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kulturarrangementer for voksne 35 44 43 1.783 2.249 1.648 

Kulturarrangementer for børn 73 110 91 3.037 4.048 3.036 

Trods nedlukninger og COVID-19 restriktioner med forsamlingsloft mv. har kulturhuset fastholdt et relativt højt antal arrangementer og deltagere i 

kulturaktiviteter. Borgerne har efter forårets nedlukning haft et behov for at opsøge kultur og fællesskaber i trygge og lokale rammer. Kulturhuset har 

haft stort fokus på at imødekommen borgernes behov for kulturoplevelser og fællesskaber ved hele tiden at tilpasse kulturaktiviteterne til de nye 

retningslinjer, så der kunne afholdes kulturaktiviteter for både børn og voksne. 

 
Tabel 4 Aktivitetstal – lånere og besøgende  

 2018 2019 2020 

Fysiske udlån 116.752 113.181 80.178 

Digitale udlån 11.829 15.031 24.744** 

Total udlån (Fysisk + digital) 125.708 128.212 104.922*** 

Aktive lånere 8.956 9.386 8.816 

Besøgstal 128.145 131.359 94.603**** 

** Den enkelte borgers kvote blev hævet i nedlukningsperioderne 

*** Nedlukninger, ombygning og en generel forsigtighed blandt borgere (flere har købt egen adgang til bogstreamingtjenester som Mofibo) afspejler 

sig i tallene 

****Besøgstal for 2020 : Nedlukninger, ombygning og IT/strøm nedbrud med lukket adgang til følge har medført markant fald i besøgende. 

 

Antallet af besøgende afspejler den dæmpede aktivitet i samfundet pga. COVID-19. DIT Bibliotek og Kulturhus har 

været helt eller delvidst lukket af flere omgange og borgerne har været tilbageholdende med at være i ”det offentlige 

rum”. Det viser sig også i en nedgang i antallet af aktive lånere tilbage til niveauet for 2018. 

 

Nedenstående tabel 5 viser brugen af bibliotekets hjemmeside, følgere på Facebook og modtagere af nyhedsbrev. 

Tabellen viser et fald i antal af besøgende på biblioteks hjemmeside, men stigninger i følgere på Facebook, brugere 

af app’en og abonnenter på nyhedsbrev. 

 
Tabel 5 Aktivitetstal – kommunikation  

 2018 2019 2020 

Antal besøg på Solbib.dk 87.157 91.480 60.657* 

Biblioteks app – antal interaktioner  23.635 31.765 

Følgere på Facebook 1.100  1.224 1.332 

Abonnenter på nyhedsbrev 391 394 407 

*Ny producere for samtykke til cookies pr 26 august 2020 betyder, at et stort antal brugere afviser cookies med deraf følgende fald i målbare be-

søg. I foråret ifm nedlukning af det fysiske hus og for udlån af materialer var der ligeledes et fald indtil lån igen blev muligt med Click og Collect. 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus viser samlet et mindreforbrug på 187 t.kr. Tabel 6 viser en udspecifi-

cering af årets resultat for de enkelte delområder. 

 

Mindreforbruget skyldes at en del bestilte bogmaterialer bestilt i 2020, først blevet leveret i 2021 og dermed også 

betalt i 2021. Derudover har vi tilbageholdt nogle digitale investeringer i udstyr i det fysiske rum (IOT) i 2020 pga. 

COVID-19 med ønske om at investere dem i digitale værtøjer til kultur aktiviteter med borgere og borgerne i mellem. 

 
Tabel 6 Årets resultat for Solrød Bibliotek og Kulturhus  

 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Solrød Bibliotek og Kulturhus - samlet sum 8.623 8.647 8.460 187 

Indenfor servicerammen 8.623 8.647 8.460 187 

Bibliotek fælles udgifter, ØD, herunder: 8.589 8.573 8.245 328 

Fælles udgifter 7.130 7.235 7.090 145 

Materialer og licenser 1.527 1.406 1.254 152 

Kulturelle arrangementer 92 92 84 8 

          Indtægter, ØD -160 -160 -183 23 

Lokalhistorisk arbejde, U-ØD 34 34 33 1 

Projekt Læselyst 0 40 181 -141 
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Årets gang 
Årets aktiviteter har i alle afgørende forhold været præ-

get af de mange restriktioner, som trådte i kraft på 

grund af COVID-19 pandemien.  

Foreningerne har været nedlukkede i foråret og i slut-

ningen af året. Foreningernes aktiviteter har ligget på et 

historisk lavt niveau med mange aflysninger, herunder 

aflysning af foreningernes fejring af Solrød Kommunes 

50 års jubilæum. De folkeoplysende foreninger med i alt 

16.977 medlemmer har mistet 937 medlemmer i det for-

gange år, svarende til en medlemsnedgang på 6%. Det 

er især de større idrætsforeninger, som har mistet med-

lemmer, især inden for gruppen af medlemmer under 25 

år bosat i Solrød Kommune. Her ses medlemsfald helt 

op til 25-45 %. 

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har gennem året under-

støttet foreningernes vanskelige situation. Sekretariatet 

har bl.a. styrket kommunikationen til foreninger gennem 

nyt nyhedsbrev og hjemmeside om alt hvad COVID-19 

medførte af nye krav og retningslinjer samt tilskudsmu-

ligheder. Der er omplaceret ubrugte midler fra de eksi-

sterende aktivitetspuljer til COVID-19 støtte og Folkeop-

lysningsudvalget bevilgede COVID-19 støtte i november 

2020. Der har også været en tæt opfølgning og støtte til 

foreninger, der mister frivillige ledere og instruktører. 

Og endelig har der været fokus på at skabe muligheder 

for borgernes og foreningens aktive fritidsliv på trods af 

nedlukning af haller og lokaler. Der har været givet ad-

gang til at trænere efter aftale kan optage træningsvide-

oer og onlinetræning til medlemmer, som de kan dyrke 

hjemmefra. Synligheden af borgernes mulighed for at 

dyrke et aktivt ude- og friluftsliv er blevet forbedret gen-

nem opdatering af Naturstyrelsens www.udinaturen.dk i 

samarbejde med Teknik & Miljø. 

 

Regeringen gav i sommeren tilskud til ekstra sommerak-

tiviteter på grund af COVID-19 restriktionerne.  70 % af 

tilskuddet blev brugt til glæde for børnene, der deltog i 

de mange aktiviteter i sommerferien. Den årlige og til-

bagevendende Sjov Sommer, som afholdes for kommu-

nes skolebørn var trods disse ekstra sommeraktiviteter 

fint besøgt, med samme antal hold, men lidt færre del-

tagere.  

 

Fritid i Solrød blev desværre aflyst i 2020 på grund af 

forsamlingsloftet på 500 personer. I den forbindelse blev 

bussturen for nye borgere også aflyst. 

 

Teaterforestillinger, som gennemføres i samarbejde med 

aftenskolen AOF og teaterfestivallen blev gennemført på 

trods af de mange COVID-19 restriktioner. Teaterfore-

stillinger og teaterfestivallen gennemførtes for daginsti-

tutionerne og øvrige borgere i kommunen. 

 

I samarbejde med borgere og foreninger er arbejdet 

med Strandens Hus, Hjerterummet og Motionslokalet i 

SIC videreført i forhold til de gældende tidsplaner. I Hav-

drup er et samarbejde om opførelse og drift af en ska-

terbane under udvikling. Dialogen med foreninger og 

brugerråd for at udvikle idræts- og aktivitetsmulighe-

derne foregår fortsat på trods af COVID-19 restriktio-

nerne.  

 

I efteråret 2020 igangsatte Kultur- og Fritidssekretariatet 

et samarbejde med kommunens IT-afdeling for at finde 

et nyt booking- og tilskudssystem. Arbejdet forventes at 

involvere store dele af fritids- og idrætslivet. Et nyt 

booking- og tilskudssystem forventes udpeget, afprøvet 

og implementeret i løbet af 2021. 

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har påbegyndt registrering 

og analyse af, hvor stor benyttelsen af Solrød Kommu-

nes idrætsfaciliteter reelt er. De første erfaringer viser, at 

der er behov for fintuning af registreringen, samt at der 

fortsat er muligheder for at øge benyttelsen af Solrød 

Kommunes idrætsfaciliteter for at skabe bedre haltid til 

alle. 

 

 
 

  

Kultur- og Fritidssekretariatet 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet viser samlet et mindreforbrug på 79 t.kr. 

 

Tabel 7 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder, og her ses det, at mindreforbruget primært 

findes på Kultur- og Fritidssekretariatet med færre tilskud til kulturelle formål pga. aflyste aktiviteter som følge af 

COVID-19. 

 

Det årlige forbrug af Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter er udspecificeret i tabel 8 nedenfor. Her ses et regnskabsre-

sultat, der er 26 t.kr. højere end det korrigerede budget på 3.245 t.kr. 

 

Det samlede mindreforbrug skyldes især betalinger til andre kommuner vedrørende folkeoplysende voksenundervis-

ning.  

 

Udsvingene i forbrug/mindreforbrug afspejler de skiftende behov i foreningslivet imellem årene.  

 
Tabel 7 Årets resultat for Kultur og Fritidssekretariatet  

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Kultur- og Fritidssekretariatet - samlet sum 5.582 5.113 5.035 79 

Indenfor servicerammen 5.582 5.113 5.035 79 

Kultur- og Fritidssekretariatet, herunder: 1.831 1.868 1.764 104 

          Personale 1.506 1.552 1.535 17 

          Teaterfestival og -forestillinger i 

          daginstitutioner og på skoler 
95 94 89 5 

          Tilskud til kulturelle formål 230 223 140 82 

Folkeoplysningsudvalget 3.752 3.245 3.271 -26 
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Tabel 8 Udspecificeret årets resultat for Folkeoplysningsudvalget  

I 1.000 KR. 
KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter - samlet sum 3.245 3.271 -26 

Folkeoplysning andre formål:  

Fritid i Solrød, samt formål der ligger udenfor de afsatte tilskud 
188 86 -102 

Sommerferieaktiviteter for børn fra 1. til 9. klasse 55 50 -6 

Jubilæumstilskud, etableringsstøtte og tilskud til rejser 

gives til de folkeoplysende foreninger 
76 20 -56 

Tilskud til åbent bibliotek. - gives til selvorganiserede borgere,  

der igangsætter aktiviteter på Solrød Bibliotek samt udstyr 
36 45 9 

Trykkeservice - godkendte folkeoplysende foreninger kan søge 

om tilskud til trykning af brochurer m.m. 
57 21 -36 

Tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer med folkeoply-

sende formål. Der er indenfor puljen reserveret 30 t.kr. til integra-

tion af flygtninge og 30 t.kr. til partnerskaber mellem skole og for-

eninger 

73 60 -13 

Tilskud til voksenundervisning 651 684 33 

COVID-19 hjælpepulje 170 119 -51 

Ekstra medlemstilskud 29 51 22 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse til det frivillige  

folkeoplysende foreningsarbejde 106 108 2 

Medlemstilskud til medlemmer under 25 år i folke- 

oplysende foreninger 
913 896 -17 

Anskaffelser og reparation af inventar og materiel,  

primært på Gl. Solrød Skole 
39 12 -27 

Lokaletilskud til foreninger, der lejer eller ejer egne lokaler 635 624 -11 

Betalinger til/fra andre kommuner vedrørende folke- 

oplysende voksenundervisning 
216 495 279 
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Årets gang 
Dagligdagen på idrætsfaciliteterne har ligesom alle andre 

steder i samfundet været præget af COVID-19 

pandemien. Nedlukninger og restriktioner har ændret 

rammerne for driften af idrætsfaciliteter og 

idrætstilbudene for borgerne.  

 

Medarbejderne på idrætsområdet har hjulpet til i 

kommunen. Bl.a. med ekstra hænder til rengøring i 

daginstitutioner, praktisk hjælp i forbindelse med 

vaccination af beboere på Christianshave, kørsel af 

borgere til vaccination og med administration af 

kommunens værnemiddels lager og kørsel af 

værnemidler til alle kommunens institutioner. Ligesom 

der har været et stort fokus på konstant at omstille 

faciliteterne til de gældende retningslinjer med 

reindretnng, information og værnemidler. 

 

Jersie Hallen 

I Jersie Hallen er bl.a. omklædningsrummene blevet malet 

og der er lavet ny rørføring.  

 

Havdrup Idrætscenter 

I Havdrup Idrætscenter er der lavet nyt vindfang, som er 

tilpasset og udvidet på baggrund af brugernes ønsker. 

Der er også opsat nye glasdører mod hal 2, så der kan 

lukkes af ind til hallen for at skabe bedre rammer for 

brugernes aktiviteter i hallen om cafe-området. Der er 

ligeledes arbejdet med depotrum med oprydning, nyt 

gitter og skabe for at skabe bedre rammer for brugerne. 

Herudover er der kommet flere nye kameraer ift at sikre 

de rigtige rammer for sikkerhed og der er opsat nye høj-

talere i multisalen for at forbedre rammerne for bru-

gerne.  

 

Solrød Idrætscenter 

I Solrød Idrætscenter er gulvet i Hal A blevet slebet og 

har fået nye opstribning. I Hal C er der opsat nye basket 

kurve og nye kontakter til hejsevæggen. I boldrummet er 

der kommet nye boldbure. Renovering af omklædnings-

rum i SIC er påbegyndt med nye bænke og knagerækker. 

 

Projektet med at etablere Hjerterummet har gennemgået 

de faser der skulle give brugerne de bedste muligheder 

for at få nogle gode rammer for fællesskaber. Brugerne 

blev involveret undervejs i forløbet, således at 

administrationen på trods at COVID-19 lukkede faciliteter 

kunne få de sidste ide og overvejelser med fra foreninger 

og brugere. Der er indkøbt AV udstyr til at understøtte 

aktivteter og lamper for at sikre ordentlig belysning i 

Hjerterummet. Træterasse og forbedret udgang fra 

Hjerterummet ud mod sti og udendørsanlæg er etableret.  

Der er lavet grundvandssikring ved Solrød Idrætscenter 

med nye pumper.  

 

Munkekærhallen 

Alle toiletter i Munkekærhallen er blevet skiftet. Der er i 

forbindelse med nyt gulv (anlægsprojekt) lavet 

investeringer i udstyr og opsætning af udstyr til at give 

en bedre brug for skoler og foreninger. 

  

Solrød Gl. Skole 

Der er skiftet musikanlæg og højtaler i den store sal. 

 

Svømmehallen 

Der er købt nye vandarmaturer og fuger i sauna og ba-

derum er renoveret.  

Der er etableret nye ventilations og vandrensningsanlæg 

(anlægsprojekt) i svømmehal og omklædning, som også 

forbedrer indemiljø for brugere og personale. Der blev 

opsat midlertidigt ventilationsanlæg for at holde åbent 

for brugere i periode efter første COVID-19 nedlukning. I 

forbindelse med genåbning blev der opsat container 

omklædning for at give flest mulige brugere adgang til 

svømmehallen, som følge af COVID-19 restriktioner. 

 

Svømmehallen har fået en klatrevæg, som giver flere 

vandaktivitets muligheder for faste brugere og gæster i 

den offentlige åbningstid. 

 

Udendørsfaciliteter i kommunen 

De grønne anlæg har fået ekstra pleje med det varme og 

tørre forår og sensommer. Der er opsat nye basketkurve 

på den udendørs basketbane ved Uglegårdsskolen. 

 

 

Idrætssektionen 
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Regnskab 2020 
Årets resultat for Idrætssektionen viser samlet et merforbrug på kr. 116 t.kr. 

 

Tabel 9 viser en udspecificering af årets resultat for de enkelte delområder. Og her ses det at de 116 t. kr. dækker over 

et mindreforbrug på fællesudgifterne og svømmehallen på hhv. 164 t.kr. og 35 t.kr. samt et merforbrug på hallerne, 

grøn pleje af udendørs anlæg og kunstgræsbaner på hhv. 238 t.kr, 42 t.kr. og 37 t.kr. Dertil kommer en lille merindtægt 

på udleje af idrætsfaciliteter på 2 t.kr. i forhold til korrigeret budget.  

 

Merforbruget skyldes vedligeholdelsesarbejde på kommunes haller, bl.a. ny rør føring i Jersie Hallen, nye toiletter i 

Munkekærhallen, slibning af gulvet i hal A i Solrød Idrætscenter samt bidrag til færdiggørelse af Hjerterummet med 

bl.a. AV udstyr og lamper. 

 
Tabel 9 Årets resultat for Idrætssektionen  

 

  

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Idrætssektionen – samlet sum 11.384 11.500 11.500 -116 

Indenfor servicerammen 11.384 11.500 11.500 -116 

Fællesudgifter for Idrætssektionen 10.339 10.216 10.052 164 

Hallerne 2.111 2.980 3.218 -238 

Svømmehallen 501 523 488 35 

Grøn pleje af udendørs anlæg 326 328 370 -42 

Kunstgræsbaner 474 473 509 -37 

Indtægter for udleje af idrætsfaciliteter -3.588 -3.135 -3.138 2 
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Generelt 
Solrød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gæl-

dende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fast-

sat af Indenrigs- og boligministeriet i budget- og regn-

skabssystem for kommuner.  

 

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfat-

ter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. 

 

Solrød Kommunes regnskab består dels af årsberetning, 

som på et overordnet niveau beskriver årets resultat, 

samt indeholder autoriseret regnskabsopgørelse, finan-

sieringsoversigt, balance samt mere detaljerede specifi-

kationer af og bemærkninger til regnskabets poster, 

samt et bilagshæfte. 

 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de 

vedrører jf. transaktionsprincippet (vedrører indtjenings-

perioden). 

 

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, 

jf. transaktionsprincippet (levering er foregået / arbejde 

er udført) forudsat, at de er kendte for kommunen inden 

udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo  

februar i det nye regnskabsår. 

 

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori an-

lægsudgiften afholdes. Regnskabet er aflagt efter 

samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
 

Periodisering/indregning af indtæg-

ter, udgifter og omkostninger 
Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabs-

årets udgang, men som vedrører efterfølgende regn-

skabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter 

under kortfristet tilgodehavende.  

 

Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regn-

skabsår, men som først betales i det efterfølgende regn-

skabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og 

kortfristet tilgodehavende. 

 

Værdiansættelse af fysiske aktiver 

Generelt gælder der følgende værdifastsættelse: 

 Grunde og Bygninger anskaffet før 1.1.1999 er opta-

get til offentlig vurdering pr. 1.1.2004. Ved anskaf-

felse efter 1.1.1999 er de optaget til anskaffelsespri-

sen. 

 Grunde er optaget uden hensyn til minimumspris, 

idet de generelt er købt til anvendelse for “produk-

tion”, og derfor er del af et større anlæg. Grunde af-

skrives ikke. 

 Øvrige aktiver anskaffet før 1.1.1999, hvor det ikke 

vurderes muligt at fremfinde den historiske anskaf-

felsespris, men hvor Solrød kommune har et kend-

skab til anskaffelsesåret og aktivets beskaffenhed (di-

mension m.v.), er værdisat ud fra genanskaffelsespris 

deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Øvrige aktiver 

anskaffet efter 1.1.1999 er optaget til anskaffelsespri-

sen. 

Der foretages værdiansættelse med bruttoudgiften for 

anlæg. Der er således i værdisætningen sikret, at fx. til-

slutningsbidrag, tilskud m.v. ikke er modregnet i aktiver-

nes værdi. 

 

Aktiverne er generelt aktiveret ekskl. moms undtagen på 

områder, der ikke er momsregistreret eller omfattet af 

momsrefusionsordningen. Det er endvidere sikret, at in-

direkte omkostninger, ibrugtagning mv. er tillagt anskaf-

felsesprisen. 

 

Øvrige anlægsaktiver, som ikke er omfattet af anskaffel-

sespris/standardpris, er generelt værdiansat ud fra gen-

anskaffelsespris baseret på et konkret skøn deflateret til 

anskaffelsesåret. 

 

Materielle anlægsaktiver 
 

Afskrivninger 

Aktiverne afskrives lineært over levetiden. Der afskrives 

fra anskaffelsesåret.  

 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straks af-

skrives og registreres således ikke i anlægskartoteket.  

 

Anvendt regnskabspraksis 
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Levetiden på de aktiver, der indgår i åbningsbalancen, 

eller efterfølgende er anskaffet, er fastsat efter de obli-

gatoriske levetider der er udmeldt fra Indenrigs- og bo-

ligministeriet. 

 

Afskrivningsperioder er fastlagt således: 

 
Tabel 1 Afskrivningsperioder 

OMRÅDE PERIODE 

Rådhuse/administrationsbygninger 50 år 

Folkeskoler, daginstitutioner med tilhø-

rende legepladser, plejehjem/-boliger, 

biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller 

m.v. 

30 år 

Træpavilloner, offentlige toiletter 15 år 

Øvrige tekniske anlæg 20-30 år 

Maskiner 15 år 

Specialudstyr, laboratorieudstyr 5-10 år 

Inventar og IT-udstyr 3-10 år 

Transportmidler 5-8 år 

 

Finansielt Leasede aktiver afskrives i overensstemmelse 

med levetiden på aktivtypen.  

 

Aktiver under 100.000 kr. straks afskrives og registreres 

således ikke i anlægskartoteket. 

 

Aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til 

anskaffelsessummen inkl. installationsomkostninger m.v. 

samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder pro-

jektering, ledelse m.v. 

 

Udgifter på over 100.000 kr., der vurderes at medføre en 

væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber, eller som 

medfører en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, 

aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskri-

ves over den nye levetid.  

 

Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og 

som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid el-

ler egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke. 

 

Aktiver over 100.000 kr. der indgår som en del af et 

større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil 

især være aktiver som inventar på skoler, institutioner 

mv. Praksis er, at inventarkøb indkøbt til samme formål 

aktiveres, når der er tale om en opstart/nybygning eller 

en væsentlig modernisering eller udvidelse. 

 

Leasede aktiver 

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, 

hvor Solrød Kommune har alle væsentlige risici og for-

dele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) 

indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af 

enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsvær-

dien af minimumsleasingydelserne med tillæg af om-

kostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv for-

ventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uaf-

hængige parter. 

 

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremti-

dige leasingydelser, som Solrød Kommune er forpligti-

get til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nu-

tidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasing-

kontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er 

tilgængelig. Er den interne rente ikke tilgængelig, an-

vendes Solrød Kommunes alternative lånerente. 

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i 

balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens 

rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-

opgørelsen. 

 

Scrapværdier 

Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 

50.000 kr.  

 

Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bort-

skaffelse/reetablering - registreres kun i anlægskartote-

ket som en noteoplysning. 

 

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 

Solrød Kommune har ingen driftsoverenskomster med 

selvejende institutioner. 

 

Igangværende materielle anlægsakti-

ver 
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes 

til de samlede afholdte omkostninger på balancetids-

punktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle 

anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort/ibrugtaget 

overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og af-

skrives fra ibrugtagningstidspunktet. 
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Opskrivninger 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af 

anlægsaktiverne. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 
Indregning af immaterielle anlægsaktiver, som defineres 

som identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden 

fysisk substans, er fra 2005 gjort obligatorisk.  

 

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksi-

malt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes 

så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 

 

Omsætningsaktiver 
 

Varebeholdninger 

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt an-

dre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelses- tids-

punktet.  

 

Der foretages indregning af varebeholdninger over 1 

million kroner og/eller beholdninger med væsentlige 

forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. 

 

Varelagre mellem 100.000 kroner og 1.000.000 kroner 

registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, 

som vurderes at være væsentlige. 

 

Varebeholdning måles til kostpris inklusive indirekte 

produktionsomkostninger. 

 

Fysiske aktiver til salg 

Fysiske aktiver til salg er optaget med den til enhver tid 

værende salgspris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter den kontante behold-

ning, bankindeståender og værdipapirer. Værdipapirer 

omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der 

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 

hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. 

Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balance-

dagen. 

 

Opskrivninger 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af 

omsætningsaktiverne. Der foretages dog en konkret 

vurdering i forhold til grunde og bygninger til salg. 

 

Såfremt der er væsentlig forskel på grundes/bygningens 

anskaffelsespris og den forventede salgspris, opskrives 

der til forventet salgspris. 

 

Nedskrivninger 

Hvis et anlægsaktiv eller omsætningsaktiv vurderes at 

være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i 

anlægskartoteket, foretages nedskrivninger. Der skal 

være tale om en varig forringelse af værdien. 

 

Tilgodehavender 

Kort- og langfristede tilgodehavender er optaget i ba-

lancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-

poster hertil. Der foretages nedskrivning til imødegåelse 

af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsæt-

ningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og 

indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Gæld – Forpligtelser 
 

Tjenestemandsforpligtelser 

Tjenestemandsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæs-

sigt afdækket, optages i balancen. Forpligtelsen opgøres 

ud fra en aktuarmæssig beregning min. hvert 5. år, og er 

senest foretaget i regnskab 2019. 

 

Der sker løbende en regulering af pensionsforpligtelsen 

på baggrund af optjent pensionsret for aktive tjeneste-

mænd samt nedbringelse for løbende udbetaling til 

pensionerede og fraflyttede tjenestemænd. Ændringer i 

forpligtelsen reguleres på balancekontoen. 

 

Feriepengeforpligtelser 

Med virkning fra 2010 er det frivilligt at registrere bereg-

nede feriepenge vedr. personale, som har ret til ferie 

med løn.  Solrød Kommune har valgt at opføre feriepen-

geforpligtelsen i balancen.  

 

Der er i 2020 ligeledes foretaget hensættelse af inde-

frosne feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. 

august 2020 under langfristet gæld. 

 

Arbejdsskadeforpligtelser 

Der foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kom-

munens arbejdsskadeforpligtelse. Forpligtelsen er opta-

get i balancen, og reguleres med de årlige forskydninger 

i forpligtelsen. 
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Langfristede gældsforpligtelser 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kredit-

institutter er optaget med restgælden på balancetids-

punktet. 

 

Lønmodtagernes Feriemidler er optaget i forhold til in-

defrysning af feriemidler for 1. september 2019 til 31. 

august 2020. 

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende fi-

nansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som 

en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel ind-

regnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.  

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leveran-

dører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til 

nominel værdi. 

 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balan-

cedagen. Valutaswaps indregnes og reguleres til kursen 

på balancedagen. Solrød Kommune har ingen valuta-

swaps. 

 

Kortfristet gæld 

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre 

kommuner og regioner optages med restværdien på ba-

lancetidspunktet. 
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Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2020 (+=udgifter / -=indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget). 

  

Regnskabsopgørelse 2020 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Skatter -1.318.006 -1.271.777 -1.273.219 1.442 

Tilskud og udligning -64.080 -126.447 -136.194 9.747 

Indtægter i alt -1.382.086 -1.398.224 -1.409.413 11.188 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.839 24.951 23.301 1.650 

Transport og infrastruktur 33.131 31.860 28.085 3.776 

Undervisning og kultur 289.742 305.498 295.759 9.739 

Sundhedsområdet 119.118 121.141 121.047 94 

Sociale opgaver og beskæftigelse 675.280 719.186 714.434 4.752 

Fællesudgifter og administration m.v. 184.807 180.386 158.568 21.818 

Driftsudgifter i alt 1.327.917 1.383.024 1.341.194 41.830 

Renter og kursregulering 460 645 196 449 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53.709 -14.556 -68.023 53.467 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.062 -85.500 -102.144 16.644 

Transport og infrastruktur 4.372 18.760 14.259 4.501 

Undervisning og kultur 15.884 27.514 23.832 3.682 

Sundhedsområdet 0 0 0 0 

Sociale opgaver og beskæftigelse 35.389 37.082 32.567 4.515 

Fællesudgifter og administration m.v. 0 698 628 70 

Anlægsudgifter i alt 75.707 -1.446 -30.859 29.413 

Resultat af skattefinansieret område 21.998 -16.002 -98.881 82.880 

Resultat af forsyningsvirksomheder 1.439 6.299 7.440 -1.140 

Resultat i alt 23.436 -9.702 -91.442 81.740 
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Finansieringsoversigt 2020 
 
Tabel 3 Finansieringsoversigt 2020 (+ = udgifter / - = indtægter. Afvigelse er i forhold til det korrigerede budget) 

I 1.000 KR. 
OPRINDELIGT 

BUDGET 

KORRIGERET 

BUDGET 
REGNSKAB AFVIGELSE 

Likvide beholdninger primo     235.487   

Optagne lån -1.000 -1.000 -1.185 185 

Tilgang af likvide aktiver i alt -1.000 -1.000 -1.185 185 

Resultat i alt – se resultatopgørelse 23.436 -9.702 -91.442 81.740 

Afdrag på lån 19.429 19.429 20.394 -965 

Øvrige finansforskydninger 620 658 -10.851 11.509 

Anvendelse af likvide aktiver i alt 43.485 10.385 -81.899 92.284 

Nettoændring af likvide aktiver 42.485 9.385 -83.084 92.469 

Kursregulering af likvide aktiver     0   

Likvide aktiver ultimo     318.571   
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Balance 2020 
 
Tabel 4 Balance 2020 

 

 

 

 

 

NOTER BALANCE I 1.000 KR. 
PRIMOSALDO 

2020 

ULTIMOSALDO 

2020 

 Grunde 104.030 106.262 

 Bygninger 757.962 703.973 

 Tekniske anlæg m.v. 40.940 43.581 

 Inventar m.v. 2.985 2.696 

 Anlæg under opførelse 52.113 78.464 

 Materielle anlægsaktiver i alt 958.030 934.976 

 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 

2 Finansielle anlægsaktiver 436.134 439.203 

 Anlægsaktiver i alt 1.394.163 1.374.178 

 Varebeholdninger 0 0 

3 Fysiske anlæg til salg 125.321 3.500 

4 Tilgodehavender 59.631 66.089 

1 Likvide beholdninger 235.487 318.571 

 Omsætningsaktiver i alt 420.439 388.160 

 AKTIVER I ALT 1.814.603 1.762.338 

5 Egenkapital -1.119.590 -998.632 

6 Hensatte forpligtigelser -152.625 -211.679 

 Nettogæld vedr. fonde, legater m.v. -4.730 -5.869 

7 Kortfristede gældsforpligtigelser -198.482 -181.353 

8 Langfristede gældsforpligtigelser -339.177 -364.805 

 Gældsforpligtigelser i alt -542.388 -552.028 

 PASSIVER I ALT -1.814.603 -1.762.338 
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1. Likvide beholdninger 
 

Den likvide beholdning er i 2020 forøget med 83.084 

t.kr. På status er der er tilgangsført 732 t.kr. på bank-

konti vedr. Christians Have, og der er afgangsført 731 

t.kr. i kursregulering på porteføljeaftalen, således at ul-

timo beholdningen udgør i alt 318.571 t.kr. 

 
Tabel 5 Forskydninger i likvide beholdninger 

I 1.000 KR. FORSKYDNING 

Kontant beholdning -2 

Indestående i pengeinstitut 80.078 

Investerings- og placeringsforenin-

ger 
3.008 

Forøgelse af kassebeholdning inden 

kursregulering 
83.084 

Tilgangsført bankkonti vedr. Chri-

stians Have 
732 

Kursregulering porteføljeaftale -731 

Forskydning i alt 83.083 

 

 

2. Finansielle anlægsaktiver 
 

Aktier og andelsbeviser 
Indskud i selskaber er reguleret efter indre værdis me-

tode. Der er benyttet selskabernes regnskab for 2019. 

 

Tabel 6 Aktier og andelsbeviser 

I 1.000 KR. PRIMO BEVÆGELSE ULTIMO 

HMN I/S 6.283 -2.567 4.296 

VEKS I/S 3.406 -1.390 2.015 

ARGO (I/S) 21.542 -51 21.491 

Solrød For-

syning Hol-

ding 

258.817 7.569 266.386 

Solrød Bio-

gas 
26.192 -6.246 19.946 

Østsjællands 

Beredskab 
-313 -111 -423 

I alt 316.508 -2.797 313.711 

 

Derudover er der forskydninger på Finansielle anlægsak-

tiver med 5.865 t.kr., som fordeler sig således: 

 
Tabel 7 Øvrige langfristede udlån 

I 1.000 KR. PRIMO BEVÆGELSE ULTIMO 

Udlån til 

beboertilskud 
5.900 -222 5.679 

Andre lang-

fristede udlån 
104.120 -257 103.863 

Deponerede 

beløb 
9.266 -967 8.299 

Udlæg vedr. 

forsynings-

virksomheder 

339 7.311 7.650 

I alt 119.626 5.865 125.492 

 

  

Noter 
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3. Fysiske anlæg til salg 
 

Aktiver vedr. grunde til salg er optaget til den udbudte 

salgspris pr. 31. december 2020.  

 
Tabel 8 Aktiver vedr. grunde til salg 

I 1.000 KR. VÆRDI 

Salg af grunde til Jersie Privatskole 3.500 

I alt 3.500 

 

 

4. Tilgodehavender 
 

Den samlede forskydning på 6.458 t.kr. består i: 

 
Tabel 9 Tilgodehavender 

I 1.000 KR. PRIMO BEVÆGELSE ULTIMO 

Refusions- 

tilgodehavender 
25.292 10.233 35.525 

Tilgodehavender 

i betalingskontrol 
30.091 -4.702 25.389 

Andre  

tilgodehavender 
1.320 -153 1.167 

Forskydninger 

mellem årene 
2.929 1.079 4.008 

I alt 59.631 6.458 66.089 

 

5. Egenkapital 
 
Tabel 10 Udvikling i egenkapital 

I 1.000 KR.  

Egenkapital ultimo 2019 -1.119.590 

Primo saldo korrektion  -12.005 

Egenkapital primo 2020 -1.131.595 

Resultat fra regnskabsopgørelse – 

skattefinansieret område 
-98.881 

Resultat fra regnskabsopgørelse – 

forsyningsvirksomhed 
7.440 

Regulering af feriepengeforpligti-

gelse – overføres ikke automatisk 

til udgiftsregnskab 

12.444 

Udvikling i fysiske anlægsaktiver 144.875 

Afskrivning af restancer 273 

Regulering af hensættelse til tjene-

stemandspension og arbejdsskade 

ud fra aktuarmæssig beregning 

1.281 

Øvrige reguleringer 65.533 

Egenkapital ultimo 2020 -998.632 

 
Tabel 11 Specifikation af primo saldo korrektion på egenkapital 

I 1.000 KR.  

Grundkapitalindskud,  

Landsbyggefonden  

(nulstilles ved regnskabsafslutning) 

-53.715 

Grundkapitalindskud,  

Plejecentret Christians Have  

(nulstilles ved regnskabsafslutning) 

-15.344 

Grundkapitalindskud,  

Driftsstøttelån  
-720 

Hensættelse til ikke-forsikrings-

dækket tjenestemandspension 
57.774 
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6. Hensatte forpligtelser 
 

Kommunens forpligtigelser til tjenestemandspension og 

arbejdsskade er optaget i balancen.  

 

Alle kommunens tjenestemandspensioner, bortset fra 

pensionsforpligtigelse vedr. den lukkede lærergruppe er 

delvis dækket ved forsikring i SamPension. Økonomi-, 

teknik- og miljøudvalget godkendte den 17. november 

2014 overgang til ny ugaranteret ordning for genforsik-

ring af pensionsforpligtelsen vedr. tjenestemænd pr. 1. 

januar 2015.  

 

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning ultimo 

2019 inkl. den lukkede lærergruppe og medarbejdere 

overført til SKAT og Udbetaling Danmark. Hensættelsen 

er primo 2020 opskrevet med -57.774 t.kr. i korrektion 

for manglende personer i den aktuarmæssige beregning 

fra SamPension.  

 

Hensættelsen er i 2020 reguleret med udgifterne i det 

udgiftsbaserede driftsregnskab.  

 

Forpligtelsen vedr. arbejdsskade er optaget i forhold til 

årlig aktuarmæssig beregning fra forsikringsmægler.  

 
Tabel 12 Hensættelser 

I 1.000 KR. PRIMO 
BEVÆ-

GELSE 
ULTIMO 

Ikke forsikrings-

dækket 

tjenestemands-

pension inkl. den 

lukkede 

lærergruppe 

-206.349 -768 -207.117 

Ikke forsikrings-

dækket arbejds-

skadeforpligtelse 

-4.049 -513 -4.562 

I alt -152.625 -1.281 -211.679 

 

 

7. Kortfristede gældsforpligtelser 
 
Tabel 13 Kortfristede gældsforpligtelser 

I 1.000 KR. 
RESTGÆLD PR. 

31.12.2020 

Gæld til staten, boligindskudslån 

samt diverse systemkonti 
-4.230 

Kirkelige skatter 1.945 

Skyldige feriepenge -39.678 

Anden kortfristet gæld 

(primært systemkonti med 

kreditorbetalinger, der udtrykker 

kommunens gæld til leverandører) 

-101.061 

Mellemregningskonti -38.328 

I alt -181.353 
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8. Langfristede gældsforpligtel-

ser 
 
Tabel 14 Langfristede gældsforpligtelser 

I 1.000 KR. 
RESTGÆLD PR. 

31.12.2020 

Lån Kommunekredit -150.901 

Lån Kommunekredit - ældreboliger -148.672 

Lønmodtagernes Feriemidler -65.230 

Gæld vedr. finansielt leasede akti-

ver 
-4 

I alt -364.805 

 

 

Solrød Kommune har indgået følgende swap-aftaler 

med Danske Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 15 Redegørelse for swap-aftale 

 

  

MODPART: DANSKE BANK SWAP NR. 5559J SWAP NR. 6847W 

 Solrød modtager Solrød betaler Solrød modtager Solrød betaler 

Renteforhold 3 mdr. CIBOR 3,86% p.a. 3 mdr. CIBOR 2,457% p.a. 

Variabelt lån i Kommunekredit Låne nr. 201848412 Låne nr. 201848413 

Hovedstol oprindeligt 51.293.000,00 kr. 47.983.000,00 kr. 

Hovedstol pr. 31. december 

2020 
34.740.961,09 kr. 34.270.570,05 kr. 

Handelsdato 29. marts 2011 29. marts 2012 

Startdato 31. marts 2011 2. april 2012 

Slutdato 31. marts 2036 7. april 2037 
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9. Kautions- og garantiforpligtel-

ser 
 

Kommunens kautions- og garantiforpligtelse på 

2.335.608 t.kr. pr. 31. december 2020 er specificeret ne-

denfor. 

 
Tabel 16 Kautions- og garantiforpligtelser 

I 1.000 KR. 
FORPLIGTELSE 

PR. 31.12.2020 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 

(VEKS) 
43.087 

ARGO I/S  67.771 

Trafikselskabet Movia 470 

Solrød Fjernvarmeværk 65.573 

Solrød Spildevand A/S 49.064 

Solrød Forsyning Holding A/S 2.599 

Solrød Biogas A/S 62.030 

Regaranti, almennyttigt boligbyg-

geri 
246.835 

Udbetaling Danmark 1.784.687 

Finansielt leasede aktiver 7.467 

Finansielt leasede aktiver vedr.  

Movia  
6.025 

I alt 2.335.608 

 

Det kan oplyses, at alle landets kommuner hæfter soli-

darisk for garantien til Udbetaling Danmark på 1.784.687 

t.kr. 

 

Der er solidarisk hæftelse for finansielt leasede aktiver 

vedr. Movia (el-ladestandere, Refhaleøen).  

10. Eventualrettigheder/-forpli-

gelser 
 

Solrød Kommune har en række eventualrettigheder, til-

sammen 57,3 mio. kr. pr. 31. december 2020. Eventual-

rettigheder er ydelser, der i realiteten må betragtes som 

drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sik-

kerhed i form af pantebrev eller lignende og har ret til at 

få tilskuddet tilbagebetalt. 

 
Tabel 17 Eventualrettigheder 

I 1.000 KR. PR. 31.12.2020 

Indskud i landsbyggefonden 53.715 

Boligselskab Sjælland, afd. Gul-

spurven 
1.472 

Jersie Forsamlingshus 300 

Solrød Forsamlingshus 598 

Ejerpantebreve udstedt i henhold 

til serviceloven §116 
1.200 

I alt 57.285 

 

Eventualforpligtelser optages derudover og er eventu-

elle omkostninger i forbindelse med retssager samt ube-

handlede fakturaer, hvor betalingsforholdet endnu ikke 

er afklaret ved afslutningen af regnskabsåret, samt ope-

rationel leasing. Eventualforpligtelserne udgør 3,1 mio. 

kr. pr. 31. december 2020. 

 
Tabel 18 Eventualforpligtelser 

I 1.000 KR. PR. 31.12.2020 

Årsopgørelse, Kommune Leasing, 

operationel leasing 
3.137 

I alt 3.137 
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Personaleoversigt 

Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger og er således ikke udtryk for antal ansatte i kommunen. Perso-

naleoversigten indeholder fast personale, og der har været en stigning i antallet af ansatte fra 2019 til 2020 med 34 

fuldtidsstillinger. 

 
Tabel 19 Personaleoversigt – Fast personale 

 

  

Nøgletal 

FULDTIDSSTILLINGER 2016 2017 2018 2019 2020 

Byudvikling, miljø og trafik 25 25 25 24 24 

Undervisning og kultur 407 410 407 404 416 

Sundhedsområdet 27 28 31 34 38 

Sociale opgaver og beskæftigelse 527 548 568 624 635 

Administration 187 194 200 209 215 

Fast personale i alt 1.171 1.205 1.230 1.294 1.328 
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Økonomisk råderum - 5 års nøgletal 
Tabel 20 Økonomisk råderum (+ = udgifter og forbrug af kassebeholdningen / - = indtægter og forøgelse af kassebeholdning) 

 

 

 

  

MIO. KR. 

OPR. 

BUDGET 

2016 

REGN-

SKAB 

2016 

OPR. 

BUDGET 

2017 

REGN-

SKAB 

2017 

OPR. 

BUDGET 

2018 

REGN-

SKAB 

2018 

OPR. 

BUDGET 

2019 

REGN-

SKAB 

2019 

OPR. 

BUDGET 

2020 

REGN-

SKAB 

2020 

Skatter -1.142,9 -1.143,4 -1.238,5 -1.239,0 -1.319,2 -1.320,1 -1.319,7 -1.319,2 -1.318,0 -1.273,2 

Tilskud og  

udligning 
6,3 8,2 76,4 73,7 109,8 121,8 60,8 52,1 -17,4 -71,7 

Beskæftigelses-til-

skud 
-46,7 -47,5 -46,2 -46,5 -46,5 -45,7 -46,9 -46,9 -46,7 -64,5 

Indtægter i alt -1.183,3 -1.182,7 -1.208,4 -1.211,8 -1.255,9 -1.244,0 -1.305,8 -1.313,9 -1.382,1 -1.409,4 

Serviceudgifter, 

servicerammen 
860,7 849,0 886,1 879,8 924,3 923,3 977,0 965,5 1.030,8 1.015,0 

Serviceudgifter, 

uden for service-

rammen 

64,9 59,1 62,5 62,6 70,1 67,7 69,1 66,3 71,6 69,2 

Overførselsudgif-

ter 
227,9 218,0 227,4 200,8 224,4 211,7 223,0 233,0 225,6 257,0 

Renter 3,8 1,1 2,7 1,4 0,0 -5,8 0,8 -6,0 0,5 0,2 

Udgifter i alt 1.157,3 1.127,2 1.178,7 1.144,6 1.218,8 1.197,0 1.269,9 1.258,7 1.328,4 1.341,4 

Budgetbalance 

(- = overskud) 
-26,0 -55,5 -29,6 -67,2 -37,2 -47,1 -35,9 -55,2 -53,7 -68,0 

Afdrag på lån 13,6 15,0 14,2 16,4 16,6 16,4 18,7 17,1 19,4 20,4 

Finansielt råde-

rum  

(- = positivt rå-

derum) 

-12,4 -40,5 -15,5 -50,8 -20,6 -30,7 -17,2 -38,0 -34,3 -47,6 

Skattefinansieret 

anlæg, udgifter 
60,4 52,9 102,1 111,2 122,4 149,4 78,2 75,5 79,2 93,7 

Skattefinansieret 

anlæg, indtægter 
-47,2 -97,6 -91,1 -135,1 -33,0 -15,0 -2,2 -26,0 -3,5 -124,6 

Brugerfinansieret 

område 
2,0 1,0 0,7 2,0 0,4 1,2 -2,8 3,6 1,4 7,4 

Finansforskydnin-

ger 
27,5 -7,7 -27,1 -12,1 38,2 22,5 0,0 -6,4 0,6 -10,9 

Lånoptagelse -11,0 0,0 -7,0 0,0 -78,4 -5,2 -1,0 -69,9 -1,0 -1,2 

Ændring i kasse- 

beholdning 
19,4 -91,9 -37,8 -84,9 28,9 122,3 55,1 -61,3 42,5 -83,1 



 

224 ÅRSBERETNING 2020 

KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 

 

Indenrigs- og boligministeriet stiller krav om, at kommunen i forbindelse med årsregnskabet skal oplyse om, hvorvidt 

kommunen har udført arbejde for andre offentlige myndigheder og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Som supplement medtages større opgavevaretagelse udført af anden kommune / myndighed. 

 
Tabel 21 Solrød Kommune har varetaget opgaver for andre kommuner / myndigheder 

Tabel 22 Solrød Kommune har bl.a. fået varetaget opgaver af anden kommune / myndighed 

 

Udførelse af opgaver for andre offentlige 

myndigheder 

MYNDIGHED OPGAVE UDGIFT, KR. INDTÆGTER, KR. 

K-17 Sekretariat Sekretariatsbetjening, med overhead 380.058 -375.628 

KKR KKR medarbejdere, med overhead 1.633.729 1.660.834 

MYNDIGHED OPGAVE UDGIFT, KR. INDTÆGTER, KR. 

Greve Kommune Greve-Solrød Erhvervsservice 690.352 0 
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Status på udbudsplan 2020 

I udbudspolitikken fremgår det, at Byrådet skal orienteres om afholdte udbud ved at vedlægge en oversigt over fore-

tagne udbud i kalenderåret som bilag til regnskabet det følgende år. Af oversigten skal også fremgå udbuds- og 

budgetgevinster. 

 
Tabel 23 Status på udbudsplan 2020 

Tabel 24 Øvrige indgåede aftaler 2020 

 

 

 

 

 

Udbud og indkøb 

OMRÅDE ORGANISATION TOVHOLDER STATUS 

Vikarydelser (Social- og Sundhed) Solrød/FUS Solrød Aftalestart 01.02.2020 

Forsikringsmæglerydelser Solrød Solrød Aftalestart 01.02.2020 

Sygeplejeartikler FUS Greve Aftalestart 01.02.2020 

Indkøbsanalysesystem FUS Formandskab Aftalestart 01.03.2020 

Kateterhjælpemidler FUS Slagelse Aftalestart 01.05.2020 

Brændstof SKI Stevns Aftalestart 01.06.2020 

Elevatorservice SKI Lejre Aftalestart 01.07.2020 

Forbrugsartikler SKI Stevns Aftalestart 08.07.2020 

Drift af genbrugshjælpemiddeldepot Solrød Solrød Aftalestart 01.09.2020 

Udbudssystem FUS Formandskab Aftalestart 01.10.2020 

Biblioteksmedier SKI Vordingborg Aftalestart 10.10.2020 

Taskebøger og klassesæt SKI Vordingborg Aftalestart 10.10.2020 

Sport- og motorikartikler FUS Næstved Aftalestart 01.11.2020 

Småbørnsudstyr FUS Køge Aftalestart 01.02.2021 

OMRÅDE ORGANISATION TOVHOLDER STATUS 

Hotel og konferenceaftale Solrød Solrød Aftalestart 01.01.2020 

Online boghandel Solrød Solrød Aftalestart 25.05.2020 

Kontraktstyringssystem Solrød Solrød Aftalestart 01.07.2020 



 

226 ÅRSBERETNING 2020 

KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 

 

Udbuds- og budgetgevinster 2020 

Byrådet skal endvidere orienteres om udbuds- og budgetgevinster ved de indgåede aftaler.  

 

Udbudsgevinst er den besparelse, der opnås, når man sammenholder det gamle prisniveau med det nye prisniveau og 

ganger med det historiske forbrug. Derved sker beregningen af udbudsgevinster som hovedregel efter følgende for-

mel:  

Udbudsgevinst = (gammel prisniveau – nyt prisniveau) * historisk forbrug, nyt forventet forbrug eller nyt reelt forbrug. 

 

Budgetgevinsten er beløbet, som bliver realiseret i budgettet. Hvis budgetgevinsten skal adskille sig fra udbudsgevin-

sten, skal der fremlægges en begrundelse som enten økonomichef eller direktion godkender. Det er de berørte afde-

linger og institutioners ansvar at udarbejde et notat, der synliggør forskellene mellem udbuds- og budgetgevinst. 

 
Tabel 25 Udbuds- og budgetgevinster 2020 

OMRÅDE 
UDBUDSGEVINST 

2020 

BUDGETGEVINST 

2020 
LEVERANDØR 

IKRAFT- 

TRÆDELSE 

BUDGET- 

GEVINST UD-

MØNTET FRA 

I alt 12.897.205 9.564.909    

Papir (paller & anbrud) 67.855 67.315 Lyreco 01.01.2014 01.01.2014 

Inkontinens 139.923 139.138 OneMed 01.02.2014 01.07.2014 

Diabetes 697.609 694.410 A/S Tødin 01.09.2019 01.01.2020 

Beskæftigelses- og  

hobbymaterialer 
18.558 18.144 

Creativ  

Company 
01.07.2014 01.01.2015 

Sygeplejeartikler 

(i 2020 er der blevet kom-

penseret for udgifter i for-

bindelse med opstart. Fra 

2021 er budgetgevinst den 

samme som udbudsge-

vinst) 

145.319 111.976 Abena 01.02.2020 01.02.2020 

Forsikringer 299.641 299.641 
Flere  

leverandører 
01.01.2016 01.01.2016 

Rengøring og vindues-

pudsning 
1.386.765 1.386.765 Profilservice 01.03.2016 01.03.2016 

Måtteservice 197.938 197.938 DFD 01.02.2017 01.02.2017 

Plejecenter Christians 

Have og Frit valgs områ-

det hjemmepleje 

2.276.222 2.276.222 Aleris 01.11.2017 01.01.2018 

Befordring 1.022.787 1.022.787 
Flere  

leverandører 
01.04.2018 01.04.2018 

Vejsalt 179.013 178.341 GC Rieber Salt 12.09.2017 01.01.2018 

Kontormaterialer 110.686 110.686 Lyreco 01.11.2017 01.01.2018 

Tolkeservice 1.026.399 1.026.399 Easytranslate 01.10.2017 01.01.2018 
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OMRÅDE 
UDBUDSGEVINST 

2020 

BUDGETGEVINST 

2020 
LEVERANDØR 

IKRAFT- 

TRÆDELSE 

BUDGET- 

GEVINST UD-

MØNTET FRA 

Stomi 428.253 427.188 
Mediq  

Danmark 
01.10.2018 01.01.2019 

Danskundervisning 537.884 537.884 Ucplus 01.10.2018 01.01.2019 

Vej og Park 

Besparelsen på Vej og Park 

udmøntes i klippekort, der 

giver øget opgaveløsning 

3.046.265 0 Forstas 01.10.2018  

Dataforbrugsstoffer - SKI 

50.40.02 
9.205 0 Lyreco 01.02.2019  

Børnebleer 49.856 47.157 Abena 01.07.2018 01.01.2019 

Voksenbleer 104.495 104.292 Essity 2019 01.01.2019 01.01.2019 

Forsikringsmæglerydelse 90.945 90.945 Willis 01.02.2020 01.02.2020 

E-handel Rakat 

Udbuds- og budgetgevinst 

er fra 01.01.2020. Systemet 

er indført før 01.01.2020.  

401.000 401.000 Comcare 01.01.2018 01.01.2020 

Genbrugshjælpemidler 103.200 103.200 
Flere 

forskellige 
01.06.2019 01.01.2020 

Vikarer 572.589 338.682 SOS 01.12.2019 01.01.2020 

Indkøbsanalysesystem -15.200 -15.200 KMD 01.03.2020 01.05.2020 

 



 

228 ÅRSBERETNING 2020 

KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 

 

Byrådet har dags dato godkendt, at årsberetningen for 2020 for Solrød Kommune oversendes til revisionen. 

 

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med 

Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kom-

muner. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af 

kommunens aktiver og passiver, finansielle status samt årets økonomiske resultat. 

 

I henhold til Styrelsesloven §45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. 

 

Solrød Kommune den 26. april 2021 

 

 

Niels Hörup  Henrik Winther Nielsen 

Borgmester  Adm. direktør 

 

Ledelseserklæring 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kommunalbestyrelsen i Solrød Kommune 

Konklusion med forbehold 

Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, 
jf. siderne 7-9 og 210-221 i årsregnskabet 2020 der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsop-
gørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal: 

► Resultat af primær drift 68 mio. kr. 

► Resultat af det skattefinansierede område 99 mio. kr. 

► Aktiver i alt 1.762 mio. kr. 

► Egenkapital i alt 999 mio. kr. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af forholdet, der er beskrevet i af-
snittet ”Grundlag for konklusion med forhold”, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen. 

Grundlag for konklusion med forbehold 

Hensatte forpligtelser er i sammenligningstallene pr. 31. december 2019 indregnet til en værdi på 153 
mio. kr. Hensættelsen omfatter ikke en række tjenestemænd, som er omfattet af ordningen. Hensættel-
sen i sammenligningstallene pr. 31. december 2019 er således opgjort for lavt med 58 mio. kr. Egenka-
pitalen i sammenligningstallene er herved overvurderet med 58 mio. kr. 

Ovenstående forhold er korrigeret direkte over egenkapitalen pr. 31. december 2020, hvorfor balancen 
pr. 31. december 2020 og driften for 2020 ikke indeholder væsentlige fejlinformation.  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion med forbehold 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af Solrød Kommune i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Vi har i regnskabsåret leveret andre ydelser end den lovpligtige revision af kommunen. Disse bestod af 
revision af projektregnskaber og opgørelser samt rådgivning i forbindelse med momsrådgivning og ana-
lyser på det sociale område. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i be-
kendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Valg af revisor 

Vi blev af kommunalbestyrelsen første gang valgt som revisor for Solrød Kommune for regnskabsåret 
2020 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 1 år frem til og med regnskabsåret 
2020. Vi blev antaget efter en udbudsprocedure i 2020. 
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Solrød Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget de af kommunalbestyrelsen godkendte budgettal som sam-
menligningstal i årsregnskabet for 2020. Budgettal har ikke været underlagt revision. 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen 
særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan for-
holdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng. 

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", 
herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet ud-
formning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlin-
ger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om års-
regnskabet som helhed. 

Sociale udgifter 

Sociale udgifter er en væsentlig driftsudgift i kommunen og en væsentlig del heraf refunderes i henhold 
til lovgivningen af Staten. Kommunen udformer og anvender konkrete forretningsgange og interne kon-
troller med henblik på at sikre, at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale 
ydelser, og at der udbetales korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på området er 
komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og 
sagsbehandling. Som følge heraf er sociale udgifter med statsrefusion det område, der har størst betyd-
ning for vores revision. 

Vores behandling i revisionen 

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og interne kontroller på områder med statsre-
fusion på det sociale område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der 
sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse 
nr. 1467 af 16. december 2019 og bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020 om statsrefusion og til-
skud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Be-
skæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Indenrigsministeriets ressortområ-
der. 

Resultatet af vores revision af sociale udgifter med statsrefusion er afrapporteret til kommunen i revisi-
onsberetning af 15. juni 2021 i tværministerielle oversigter til ministerierne Beskæftigelsesministeriet, 
Social- og Ældreministeriet samt Udlændige- og Integrationsministeriet. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
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konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de en-
keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommu-
nernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.   

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, 
som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, 
skal vi rapportere om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og ef-
fektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 15. juni 2021  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 

Rasmus Friborg Andersen 
statsaut. revisor 
mne44147 
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