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En effektiv administration er en forudsætning for, at vi 

samlet set som kommune kan løse opgaver til gavn for 

borgere og erhvervsliv.  

Politikområdet Administration, borger- og erhvervsser-

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

skabe gode rammer for Byrådet, den administrative le-

delse og kommunens forskellige afdelinger og institutio-

ner med henblik på at understøtte kommunens drift og 

udvikling.  

 

Konkret omfatter politikområdet en professionel og 

sikker drift, styring og udvikling af: 

 Kommunens økonomi 

 Betjening af den politiske og administrative ledelse 

 It og digitalisering 

 Kommunikation 

 Udvikling af organisationen 

 Løn, personale og HR 

 Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantine-

drift mv.) 

 Kommunal-, regionsråds-, folketings- og EU-parla-

mentsvalg samt folkeafstemninger 

 

Politikområdet omfatter også kommunens Borgerservice, 

hvor vi har samlet de ydelser, ekspeditioner og informa-

tioner, 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 virksom-

hed i Solrød Kommune. Indsatsen sker bl.a. i samarbejde 

med Greve-Solrød Erhvervsservice. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området. 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Orden i økonomien 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 4 – samlet sum 136.756 

Indenfor servicerammen 136.756 

Ledelsessekretariat og IT 51.958 

Økonomiafdeling 30.512 

Personaleafdeling 40.478 

Borgerservice 9.698 

Teknik og Miljø 2.006 

Job- og Socialcenter 1.598 

Øvrige afdelinger 508 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Imagestrategi 

 

STØRRE INITIATIVER INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Nyt byråd 

 Borgerrådgiver 

 Borgertilfredshedsundersøgelse  

 Digital modtagelse af borgerne på rådhuset mv. 

 Virtuel borgerbetjening 

 Persondataforordningen  

 E-handelssystem 

 Projekt Nærvær 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Automatisering af manuelle processer (robotics) 

 Implementering af Letbetaling (automatisering af 

betalinger i økonomisystemet) 

 

 

 

 

  

Politikområde 4:  

Administration, borger- og erhvervsservice 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 1 Nye budgetinitiativer 

Ovenfor er de nye initiativer i, som er indarbejdet i budget 2023-2026. Beløbene i oversigten er angivet i hele 1.000 kr. 

Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

02-06 Opnormering plan- og byggesagsbehandler 

Opnormering med plan- og byggesagsbehandler. På budgettemadagen i juni, blev der fremlagt analyse af byggesags-

behandlingen i Solrød, og de udfordringer med sagsbunker der er. Der arbejdes nu med måltal for sagsbehandlingen, 

og der er anskaffet IT-system til at understøtte sagsstyringen og dokumentationen. På samme måde oplever planom-

råder udfordringer. Det anbefales at ansætte to fuldtidsstillinger til løsning af udfordringerne - en til hvert område. 

Budgetændringen på politikområde 4 er udgiften til IT-arbejdsplads for de 2 stillinger.  

 

04-06 Reduktion i besparelse fra udbud og indkøb 

I forbindelse med udmøntning af effektiviseringspulje i budget 2021-2024 blev det besluttet at indarbejde effektivise-

ringsforslag om optimering af udbud og indkøb. Baggrunden for dette var, at der i økonomiaftalen for 2020 indgår 

mere effektive indkøb som et væsentligt element i kommunernes arbejde med at forbedre den kommunale service og 

skabe råderum til nødvendige omstillinger. I det seneste år har der været store prisstigninger, hvilket gør at det ikke 

er muligt at fastholde den tidligere forventning til optimering af udbud og indkøb. Gevinsten er derfor reduceret til 

0,6 mio. kr. årligt.  

 

  

NR. 
NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 

KR. 
2023 2024 2025 2026 

02-06 Opnormering plan- og byggesagsbehandler 89 28 28 28 

04-06 Reduktion i besparelse fra udbud og indkøb 505 846 846 846 

04-08 Nyt digitalt socialsystem 912 532 532 532 

04-09  Nyt IT-system til vagtplanlægning 218 218 218 218 

04-10 Nyt digitalt byggesagssystem 192 192 192 192 

04-11 Nyt Pædagogisk IT-system ”Alle med” 145 145 145 145 

04-22 Pro skemaer 35 35 35 35 

04-37 Hjernen og hjertet tilsynsmodul for dagtilbud 36 36 36 36 

BY22-0072 Etablering af borgerrådgiver 150 150   

BY22-0083 Diæter til valgstyrere og tilforordnede 54 54 63  

BY22-0139 Opgaveudvalg Havdrup by 203    

I alt  2.539 2.236 2.095 2.032 
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04-08 Nyt digitalt socialsystem 

Der blev i 2020 igangsat et serviceeftersyn af det specialiserede voksenområde i samarbejde med revisionsfirmaet EY. 

På baggrund af anbefalingerne er der behov for at indkøbe et it-fagsystem med følgende formål: 1. Håndtering af 

meget komplicerede og omfangsrige sagsgange for en stor gruppe af kommunens mest sårbare borgere. 2. Sikre 

kvaliteten og fast struktur ift. korrekte sagsgange. 3. Arbejde i et system, der understøtter evidensbaserede metoder 

(voksenudredningsmetoden og fællesfaglige begreber). 4. Foretage relevante udtræk til ledelsesinformation ift. ud-

vikling i økonomi og indsatser. 5. Indberette oplysninger iht. "Aftale om kommunernes økonomi" fra juni 2021 (obli-

gatorisk fra senest 2025). 

 

04-09 Nyt IT-system til vagtplanlægning 

Der skal implementeres et nyt IT-system til vagtplanlægning på sundheds- og ældreområdet. Systemet afløser et 

forældet IT-system, der ikke længere opdateres fra leverandørens side. 

 

04-10 Nyt digitalt byggesagssystem 

Byrådet bestilte i budgetaftalen for 2022-2025 et 360 graders eftersyn af byggesagsbehandlingen med det formål at 

skabe en mere effektiv og smidig byggesagsbehandling. Som et led i en sådan effektivisering er der behov for et nyt 

IT-system, som kan understøtte en bedre styring af området, hurtigere sagsbehandling, mulighed for at følge hvert 

enkelt sag og mulighed for at lave ledelsesinformation. 

 

04-11 Nyt Pædagogisk IT-system ”Alle med” 

I forbindelse med implementering af Dannelsesstrategien arbejdes der med at styrke gode overgange for børn, når 

de går fra dagtilbud til skoler. I overgangen bruger personalet i dagtilbuddene det pædagogiske og forskningsbase-

rede redskab "Alle med" til at vurdere og formidle barnets generelle udvikling, et papirskema til skolen, som på bag-

grund heraf inddeler børnene i klasser og bruger det aktivt til at modtage børnene på den bedst mulige måde. Alle 

med-skemaet ønskes tilkøbt i elektronisk form, da skemaet derved kan overføres via Aula fra barnets dagtilbud til 

barnets skole. Det gør udveksling af information væsentligt nemmere og sikrer også en mere sikker udveksling af 

information iht. GDPR. Systemet finansieres fra medieguide for skoler på politikområde 5. 

 

04-22 Pro-skemaer 

I forbindelse med Pro-initiativerne er der indgået aftale med Københavns Kommune om Pro- skemaer, til udsendelse 

af spørgeskemaer til borgerne på sundhedsområdet. Udgiften finansieres fra Visitations- og Koordinationsenheden 

på politikområde 9. 

 

 04-37 Hjernen og Hjertet tilsynsmodul for dagtilbud 

Tilsynsmodulet Hjernen og Hjertet giver adgang til gennemførelse af det er lovpligtige tilsyn med dagtilbud ud fra 

Evalueringsinstituttets 3 dimensioner for kvalitet struktur, proces og resultat. Tilsynsmodulet er finansieret fra medie-

guide for dagtilbud på politikområde 5. 

 

BY22-0072 Borgerrådgiver 

Etablering af en borgerrådgiver i Solrød Kommune.  Formålet med en borgerrådgiver er at bidrage til at styrke kom-

munens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere. Der modtages tilskud 

etablering af borgerådgiver fra puljen til borgerrådgivning under Indenrigs- og Boligministeriet (Bolig- og Planstyrel-

sen). Udgiften på 150.000 kr. er Solrød Kommunes egenfinansiering til borgerrådgiveren.  

 

BY22-0009 Ny udvalgsstruktur 

Byrådet har besluttet at ændre udvalgsstrukturen således at der fra er 5 udvalg i stedet for tidligere 3 udvalg. Æn-

dringen medfører merudgifter som er indarbejdet i budget 2023-2026. 
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BY22-0083 Diæter til valgstyrere og tilforordnede 

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af rammer for folkeafstemning om afskaffelse af EU forsvar forbe-

holdet at øge diæter til valgstyrere eller tilforordnet vælgere til folkeafstemningen den 1. juni 2022 fra 880 kr. til 

1.760 kr. (2022-niveau) svarende til to gange diætsats på 880 kr. for en hel dag. Tilsvarende beløb for diæter er ind-

arbejdet i budget til afholdelse af valg fra 2023-2026. 

 

BY22-0139 Opgaveudvalg for Havdrup By 

Byrådet har besluttet at nedsætte en opgaveudvalg for Havdrup By efter styrelsesloven § 17, stk. 4. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til en helhedsplan for Havdrup By. Helhedsplanen skal have særligt fokus 

på to hovedtemaer: anbefalinger vedr. boligudvikling og anbefalinger vedr. etablering af friplejehjem. Udvalget skal 

fremlægge en status for sit arbejde på Byrådets møde i januar 2023 samt en endelig fremlæggelse af sit arbejde på 

Byrådets møde i juni 2023. 

  

Samlet budget 2023-2026 
 
Tabel 2 Samlet budget for perioden 

I tabel 2 fremgår det samlede budget for 2023-2026 for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området. 

Det samlede budget på politikområde 4 udgør 140,908 mio. kr. i 2023. Hovedparten af budgettet er fordelt på de tre 

stabsafdelinger, Ledelsessekretariatet og IT, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen samt Borgerservice. 

 

Hovedparten af budgetjusteringerne dækker over en række administrative tilrettelser, fx justering af budgetsikker-

hedspuljer, interne forsikringsordninger og centrale puljer samt enkelte fejlrettelser, som er konstateret siden den 

tekniske vedtagelse af budget 2022-2025. 

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de afdelinger, som har budget på dette politikområde. Hertil 

vil også være en udspecificering og uddybning af de enkelte afdelingers budgetter. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 4 – samlet sum 136.756 147.088 160.664 168.263 

Inden for servicerammen 136.756 147.088 160.664 168.263 

Ledelsessekretariat og IT 51.958 51.301 51.424 50.453 

Økonomiafdeling 30.512 44.034 57.689 66.400 

Personaleafdeling 40.478 38.311 38.448 38.654 

Borgerservice 9.698 9.333 8.994 8.649 

Teknik og Miljø 2.006 2.004 2.004 2.001 

Job- og Socialcenter 1.598 1.598 1.598 1.598 

Øvrige afdelinger 508 508 508 508 
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Ledelsessekretariat og IT 
 
Tabel 3 Samlet budget for Ledelsessekretariatet og IT 

Ledelsessekretariatet har ansvaret for sekretariatsfunktioner for borgmester, byråd, direktion og chefgruppe, tværgå-

ende organisatoriske udviklingsopgaver, kommunikation og digitalisering, herunder robotics, som ved hjælp af auto-

matisering af manuelle arbejdsopgaver har til formål at frigøre tid og ressourcer hos administrative medarbejdere med 

henblik på at realisere gevinster. Derudover er kommunens IT-afdeling underlagt Ledelsessekretariatet, herunder drift, 

vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastruktur, IT-systemer og digital selvbetjening. Afholdelse af kommunal- og re-

gionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg samt folkeafstemninger er ligeledes forankret i Ledelsessekretariatet. 

Afdelingen har i 2023 et samlet budget på 51,958 mio. kr. 

 

Afdelingens ØD-budget udgør 8,378 mio.kr i 2023, fordel på sekretariats ØD og Sekretariats ØD, IT og digitalisering. 

Budgettet under Team IT, ØD på 5,101 mio. kr. udgør de personalemæssige udgifter til IT-området. Tilsammen udgør 

de 2 områder én selvstændig ØD-ramme på i alt 13,479 mio. kr. 

 

Sekretariatet administrerer budgettet til udgifter for aktiviteter i forbindelse med Byrådets arbejde samt tilskud til det 

politiske arbejde. Budgettet er i 2023 på 997 t.kr. 

 

Afdelingen administrerer et budget på 411 t.kr. i 2023 til kommunale samarbejder. De kommunale samarbejder er især 

samarbejder nedsat af KKR Sjælland, herunder FUS (Fælles Udbud Sjælland), Greater Copenhagen og Rammeaftalese-

kretariatet. 

 

Budget til borgerådgiver, som har til formål at sikre borgernes retssikkerhed og bidrage til at styrke kommunens dialog 

med borgerne og sagsgangene i forbindelse med henvendelser fra borgere. Størstedelen af udgifterne er finansieret 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Ledelsessekretariat og IT – samlet sum 51.958 51.301 51.424 50.453 

Sekretariat, ØD 4.645 4.645 4.645 4.645 

Byrådet 997 997 997 997 

Valg 621 623 958 0 

Kommunale samarbejder 411 411 348 348 

Team IT, ØD 5.101 5.101 5.101 5.101 

Borgerrådgiver 149 149 0 0 

§ 17 stk. 4 udvalg 154 0 0 0 

Sekretariats ØD, IT og digitalisering 3.733 3.733 3.733 3.733 

Rådhuset, ØD 757 770 770 770 

Rådhuset, U-ØD 1.859 1.859 1.859 1.859 

IT-området, ØD 32.938 32.420 32.420 32.408 

IT-puljer 593 593 593 593 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 4: ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 

85 

 

af tilskud fra puljen til borgerrådgivning under Indenrigs- og Boligministeriet (Bolig- og Planstyrelsen). Budget på 149 

t.kr. i 2023 svarer til Solrød Kommunes egenfinansiering. 

 

Under Rådhus, ØD ligger sekretariatets andel af rådhusets fælles ØD-ramme. Den udgør 757 t.kr. i 2023 og indeholder 

eksempelvis budget til porto og Copydan. 

 

Afdelingens andel af rådhusets fælles ramme uden for ØD er på 1,859 mio. kr. i 2023. Under området ligger tværgående 

puljer, herunder betaling til Kommunernes Landsforening og direktionens udviklingspulje. Dertil kommer budget til 

betaling af kontingent til diverse kommunale sammenslutninger. Heraf udgør kommunens kontingent til KL langt ho-

vedparten. 

 

Afdelingen har desuden ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af administrationens udgifter til IT samt kom-

munens IT-infrastruktur og IT-systemer. Hertil er der afsat 32,938 mio. kr. i 2023. Der er centraliseret budget til IT-

systemer, som er samlet centralt for et skærpet fokus på kommunens IT-udgifter, særligt med henblik på en forbedret 

kontraktstyring.  

 

Til sidst administrerer afdelingen en række puljer relateret til IT. Der er i alt 0,593 mio.kr. i 2023. Det dækker over den 

faste digitaliseringspulje, som anvendes til særlige eller engangsudgifter på IT-området.  

 

  



86 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 4: ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 

 

Økonomiafdelingen 
 
Tabel 4 Samlet budget for Økonomiafdelingen 

Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab og tilrettelægger procedure og forretnings-

gange, der sikrer en sund og stabil økonomi. Det er derfor afdelingens primære formål at understøtte direktionen og 

ledelsen i økonomiske anliggender.  

 

Økonomiafdelingen indgår, administrerer og følger op på indkøbsaftaler for hele kommunen og understøtter den 

øvrige organisation i forbindelse med gennemførelse af udbud. Derudover er afdelingen budgetansvarlig for diverse 

tværgående budgetpuljer. Afdelingens budget i 2023 udgør netto 7,044 mio.kr. 

 

Økonomiafdelingens ØD-ramme er i 2023 på 9,305 mio. kr. Dertil kommer et budget på 63 t.kr., som er afdelingens 

andel af Rådhusets fælles ØD-ramme, dette er afsat til køb af eksterne ydelser fx analyser og andre økonomistyrings-

opgaver. Under Rådhusets fællesramme U-ØD ligger et budget på 575 t.kr. til udgifter til revision, gebyrudgifter m.v. 

 

Afdelingen har desuden et indtægtsbudget på -2,899 mio. kr. til administrationsbidrag vedr. ældre- og renovations-

området. Bidraget er til for at få omkostningsægte udgifter på henholdsvis ældre -og renovationsområdet. Der er 

derfor tale om en omkontering af lønudgifter til administrativt personale samt diverse følgeudgifter.  

 

 
Tabel 5 Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer 

Demografipuljer 

Demografipuljer indeholder demografipuljer på Familie- og Uddannelsesområdet på 3,292 mio. kr. i 2023 og demo-

grafipulje på ældreområdet på 7,049 mio. kr. i 2023 Demografi er nærmere beskrevet i afsnittet befolkningsudvikling 

og demografi i starten af i budgetdokumentet.  

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Økonomiafdeling – samlet sum 7.044 7.044 7.044 7.044 

Økonomiafdeling, ØD 9.305 9.305 9.305 9.305 

Administrationsbidrag -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 

Rådhuset, ØD 63 63 63 63 

Rådhuset, U-ØD 575 575 575 575 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Demografipuljer, barselpulje og øvrige puljer  – 

samlet sum 14.436 28.824 42.302 50.922 

Demografipuljer 10.341 24.729 38.207 46.828 

Barselspuljer  4.095 4.095 4.095 4.095 

Øvrige puljer 9.033 8.166 8.344 8.434 
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Der er i 2023 afsat 4,095 mio. kr. i barselspuljerne. Puljerne er en intern forsikringsordning, som er afsat til at dække 

en væsentlig del af merudgiften til vikarer på de institutioner og afdelinger der har fravær pga. barsel. Finansiering af 

puljen er sket ved at den enkelte afdeling eller institution udbetaler et bidrag på 0,7 % af den afsatte lønsum.  

 

Øvrige puljer 

Under øvrige puljer indgår, budgetsikkerhedspuljen på, Lov- og Cirkulæreprogram og gevinstrealisering for udbud og 

indkøb. 

 

Budgetsikkerhedspuljen 

Budgetsikkerhedspuljen er afsat for at imødegå eventuelle budgetmæssige usikkerheder. Puljen udgør 7,602 mio. kr. 

for 2023, og afsættelsen skal ses i lyset af den øgede fokus på overholdelse af kommunens/kommunernes servicer-

amme. Puljen må højst udgøre 1 % af kommunens serviceudgifter, jf. budgetloven. 

 

Lov- og Cirkulæreprogram 

Lov- og Cirkulæreprogramspuljen indeholder midler til udmøntning konkrete initiativer som følge af nye love og cir-

kulære, hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet. I 2023 er der afsat 2,030 mio. kr. Midlerne i puljen er 

afsat til konkrete initiativer som ikke er blevet udmøntet i budgettet. I budgettet er der afsat midler til sundhedsreform 

og til modtageklasser i Havdrup til flygtninge fra Ukraine.   

 

 

Gevinstrealisering udbud og indkøb 

I forbindelse med udmøntning af effektiviseringspulje i budget 2021-2024 blev det besluttet at indarbejde effektivise-

ringsforslag om optimering af udbud og indkøb. Baggrunden for dette var, at der i økonomiaftalen for 2020 indgår 

mere effektive indkøb som et væsentligt element i kommunernes arbejde med at forbedre den kommunale service og 

skabe råderum til nødvendige omstillinger. I det seneste år har der været store prisstigninger, hvilket gør at det ikke 

er muligt at fastholde den tidligere forventning til optimering af udbud og indkøb. Gevinsten er derfor reduceret til 

0,6 mio. kr. årligt. I 2023 er det en reduktion på 0,505 mio. kr.  

 

I arbejdet med gevinstrealiseringer der er følgende indsatsområder:  

1. Øge arbejdet med udbud med henblik på at fremme bedre udbud og muligheden for at supervisere disse.  

2. Øge den systematiske overvågning vedr. bodsbestemmelser, hvor kommunen i dag oplever, at ikke alle bodskrav 

kan gennemføres.  

3. Øge den systematiske overvågning af typiske ”problemområder”, hvor hyppigheden af fejlagtige fakturaer er stor. 

En fakturakontrol, der overordnet kan kikke på fakturakvalitet, priskontrol, gebyrer m.m.  

4. Øge kommunikation/undervisning i brugen af e-handel med det formål at opnå besparelser.  

5. Optrappe indsats vedr. aftaleoverholdelse og kontraktstyring på varekøb og tjenesteydelseskontrakter.  

 

  



88 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 4: ADMINISTRATION, BORGER- OG ERHVERVSSERVICE 

 

Personaleafdelingen 
 
Tabel 6 Samlet budget for Personaleafdelingen 

Personaleafdelingen servicerer hele organisationen ift. løn- og personalespørgsmål. Yderligere er afdelingen ansvarlig 

for en række HR aktiviteter, herunder i forbindelse med rekruttering, generel kompetenceudvikling, trivselsmålinger, 

MED-struktur og arbejdsmiljø. Afdelingen har også budgetansvaret for diverse tværgående personalemæssige bud-

getpuljer. Dertil kommer at afdelingen administrerer en række personalemæssige fællesomkostninger, f.eks. lederløn, 

løn til kontorelever og barselspulje. 

 

Personaleafdelingens ØD-ramme udgør 6,302 mio.kr. i 2023. Dertil kommer afdelingens andel af Rådhusets fælles ØD-

ramme, som er på 373 t.kr. Budgettet her er afsat til betaling af abonnementer til diverse jobportaler, som kommunen 

anvender til jobopslag. 

 

Under Rådhuset, U-ØD er i 2023 budgetteret med 3,104 mio. kr. hvilket dækker diverse personalepolitiske initiativer. 

Derudover er der afsat 1,451 mio.kr. til kontor- og IT-elever, som administreres af afdelingen. 

 

Afdelingen administrerer en række lønpuljer som i alt udgør 1,282 mio. kr. i 2023. Puljerne fordeles ud til de enkelte 

afdelinger og institutioner efter de regler og retningslinjer, der gælder for den enkelte pulje. De enkelte puljer er 

beskrevet nærmere sidst i afsnittet. 

 

Personaleafdelingen administrerer budgettet til vederlag til den politiske organisation, som i 2023 er på 5,348 mio. kr. 

Størstedelen af budgettet dækker udgifter til Byrådet, mens det resterende dækker udgifter til kommissioner, råd og 

nævn. Dette drejer sig om Folkeoplysningsudvalg, Skole- og ungdomsskolebestyrelse, Hegnssyn, Handicapråd, Æld-

rerådet og Grønt Råd. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Personaleafdeling – samlet sum 40.478 38.311 38.448 38.654 

Indenfor servicerammen 40.478 38.311 38.448 38.654 

Personaleafdelingen, ØD 6.302 6.302 6.302 6.302 

Rådhuset, ØD 373 373 373 373 

Rådhuset, U-ØD 3.104 3.104 3.104 3.104 

Kontor- og IT-elever 1.451 1.451 1.451 1.451 

Lønpuljer 1.282 1.282 1.282 1.282 

Politisk organisation 5.349 5.300 5.300 5.300 

Direktion og I/A-ledere 10.227 8.038 8.038 8.038 

Tjenestemandspensioner 7.553 7.553 7.553 7.553 

Arbejdsskade 3.799 3.871 4.008 4.213 

Løntilskud m.v. 1.038 1.038 1.038 1.038 
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Afdelingen administrerer desuden budgettet til aflønning af direktionen samt institutions- og afdelingsledere på tværs 

af kommunen. Budgettet på 10,227 mio. kr. udgør den del af lønbudgettet, der tilhører politikområde 4, som nærmere 

bestemt dækker udgifter til direktionen samt ledere af Ledelsessekretariatet, Økonomiafdelingen, Personaleafdelingen 

og Borgerservice. Budget til aflønningen af de resterende institutions- og afdelingsledere er placeret på de pågæl-

dende politikområder. 

 

Yderligere administreres budgetter til tjenestemandspension, arbejdsskade og løntilskud af Personaleafdelingen. De 

7,553 mio. kr. til tjenestemandspension dækker udgifter på tværs af kommunen til både genforsikring og igangvæ-

rende pensionssager. Budgettet til arbejdsskade på 3,799 mio.kr. dækker hele organisationen. Budgettet til løntilskud 

m.v. udgør i alt 1,038 mio. kr. på politikområde 4. Dette dækker primært lønudgifter til personale ansat i fleksjob i 

kommunen, mens det resterende er afsat til integrationsgrunduddannelsen (IGU). Der er afsat yderligere midler til 

fleksjob på andre politikområder. 

 
Tabel 7 Udspecificering af lønpuljer 

Direktionens lønpulje 

Puljen kan anvendes til udmøntning af direktionens lønforhandlinger for institutions- og afdelingsledere. Der er i 2023 

afsat 442 t.kr. 

 

Fratrædelser mv. 

Puljen er afsat til finansiering af godtgørelser efter funktionærlovens bestemmelser, der udbetales i forbindelse med 

uansøgte fratrædelser, hvor den ansatte har haft ansættelse i mindst 12 eller 17 år (1 eller 3 måneders løn). Puljen 

udgør 507 t.kr. i 2023. 
 

Fællesudgifter Hoved-MED-Udvalg (HMU) mv. 

Puljen er afsat til at dække kompensation til afdelinger og institutioner for den tid, som medarbejderrepræsentanterne 

anvender til arbejdet i HMU. 334 t.kr. er afsat til puljen i 2023. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Lønpuljer – samlet sum 1.282 1.282 1.282 1.282 

Direktionens lønpulje 442 442 442 442 

Fratrædelser m.v. 507 507 507 507 

Fællesudgifter HMU m.v. 334 334 334 334 
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Borgerservice 
 
Tabel 8 Samlet budget for Borgerservice 

Afdelingen varetager primært funktioner rettet direkte mod borgere. Henvendelserne er enten personlige, via telefon 

eller mail. Afdelingen sagsbehandler desuden ansøgninger om en lang række ydelser og tilskud. Borgerservice vare-

tager også kommunens samlede opkrævning og af restancer. Fra 2017 har afdelingen også varetaget inddrivelsesop-

gaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I 2024 skal opgaven efter planen igen overgå til Gældsstyrelsen. Afdelin-

gens samlede budget er 9,698 mio.kr. i 2022. 

 

Afdelingens ØD-ramme er i 2022 på 4,224 mio. kr. Hertil kommer afdelingens andel af Rådhusets, ØD på 169 t.kr. i 

2022. Budgettet er afsat til bl.a. at dække udgifter til informationsannoncer i diverse medier.  

 

Under Rådhuset, U-ØD har afdelingen et indtægtsbudget på 747 t.kr. i 2022. Budgettet dækker en række gebyrind-

tægter, som Borgerservice opkræver.  

 

Til sidst ligger der på politikområde 4 et budget på 5,880 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Budgettet dækker de admi-

nistrationsgebyrer, som kommunen bliver opkrævet årligt. Det skyldes, at Udbetaling Danmark fra 2012 overtog en 

del af kommunens myndighedsopgaver. Derudover administrerer Udbetaling Danmark flere af de IT-systemer, der 

afløser KMD systemer, ligesom de fra 2018 varetager betaling af nogle bestående KMD systemer til KMD - på vegne 

af kommunerne. Det er forudsat i budgettet at udgiften til Udbetaling Danmark vil falde i årene 2023-2026, baseret på 

udmelding fra Kommunernes Landsforening. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Borgerservice – samlet sum 9.698 9.333 8.994 8.649 

Borgerservice, ØD 4.224 4.224 4.224 4.224 

Rådhuset, ØD 169 169 169 169 

Rådhuset, U-ØD -747 -709 -709 -709 

Udbetaling Danmark 6.052 5.649 5.310 4.965 
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Teknik og Miljø 
 
Tabel 9 Samlet budget for Teknik og Miljø 

Fælles udgifter til drift af rådhus fx inventar, kontorartikler og planteservice er for 2023 på 795 t.kr. Kantinedriften på 

Rådhuset er for 2023 på 1.210 t.kr.  

 

Job- og Socialcenter 
 
Tabel 10 Samlet budget for Job- og Socialcenteret 

På politikområde 4 administrerer Job- og Socialcenteret budgettet til erhvervsservice og iværksætteri. Der er i 2023 

afsat 1,598 mio. kr. Som er fordelt mellem Erhvervssamarbejde og Erhvervshus Sjælland med hhv. 810 t.kr. og 788 t.kr.  

 

Erhvervshus Sjælland er valgt som leverandør til at varetage Solrød Kommunes erhvervsindsats. 

 

Øvrige afdelinger 
 
Tabel 11 Samlet budget for Øvrige afdelinger 

Ældreområdet administrer budget til dækning af udgifter til Ældrerådet.  

 

Sundhed og Frivillighed har budget til ordningen Sund Arbejdsplads. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Teknik og Miljø – samlet sum 2.006 2.004 2.004 2.001 

Kantinedrift Rådhuset 1.210 1.210 1.210 1.210 

Rådhuset, ØD 795 793 793 791 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Job- og Socialcenter – samlet sum 1.598 1.598 1.598 1.598 

Erhvervssamarbejde 810 810 810 810 

Erhvervshus Sjælland 788 788 788 788 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige afdelinger – samlet sum 508 508 508 508 

Ældreområdet 70 70 70 70 

Sundhed og Frivillighed 437 437 437 437 
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