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Beskæftigelse og social indsats spiller en afgørende rolle 

i arbejdet med at skabe læring og udvikling samt tryghed, 

sundhed og værdighed i alle aldre. 

 

På politikområdet er det primære fokus, at flere personer 

skal i beskæftigelse eller uddannelse fremfor at være på 

offentlig forsøgelse. Samtidigt skal Jobcenteret, i det 

omfang det er muligt, bidrage til at virksomhederne 

sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

 

Derudover er der stor fokus på at støtte sårbare borgere 

med problemer udover ledighed. Det kan være særlige 

udfordringer som fx misbrugsproblemer, eller unge, der 

ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige 

vilkår. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i de 

ressourcer den enkelte borger har, således at borgeren er 

ansvarlig og i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget 

liv. 

 

Konkret arbejder vi med indsatser til borgere, der er: 

 Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) 

 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 

 På integrationsydelse  

 På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklarings-

forløb eller revalidering 

 I fleksjob eller på ledighedsydelse. 

 Borgere der har behov for forskellige ordninger 

med henblik på fastholdelse i et arbejde eller en 

uddannelse 

Herudover varetages: 

 Særlig indsats i forhold til unge, fx på den forbere-

dende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrette-

lagte ungdomsuddannelser (STU) 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 

 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 7 – samlet sum 287.998 

Indenfor Servicerammen 38.897 

Overførselsudgifter 249.101 

Job- og Socialcenter 266.824 

Borgerservice 16.535 

Teknik og Miljø 3.302 

Øvrige afdelinger 1.337 

 

VEDTAGNE POLITIKKER  OG PLANER PÅ OMRÅDET 

 Årlig beskæftigelsesplan - godkendes af byrådet 

hvert år i december 

 

STØRRE INITIATIVER, SOM ER SKET INDEN FOR DE 

SENERE ÅR 

 Implementering af nyt ledelsesinformationsværk-

tøj 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af En nytænkning af beskæftigel-

sesindsatsen, der skal tilvejebringe en samlet be-

sparelse på området. Der lægges i de to delafta-

ler op til, at besparelsen skal findes via:  

Delaftale 1 (implementeret): 

 En lempelse af reglen om tilbud hver 4. uge til ud-

dannelseshjælpsmodtagere.  

 En omlægning af den aktive indsats. 

Delaftale 2: 

 En yderligere omlægning af den aktive indsats  

 En overdragelse af indsatsen til A-kasserne de før-

ste 3 måneder. 

 Ændring i reglerne vedrørende afskaffelse af 

modregning af ægtefælles indtægt forventes at 

betyde en øget udgift til førtidspension og seni-

orpension fra og med 1. januar 2023 

Politikområde 7:  

Beskæftigelse og social indsats 
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Befolkningsudvikling  
 
Tabel 1 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 

Befolkningsprognose 2022 fortsætter den generelle fremgang i indbyggertallet for kommunen med vækstrater på 

mellem 0,4 % og 2,5 % i flere år. Udviklingen i borgere i den erhvervsaktive alder 16-65 år er svagt stigende. Særligt 

gruppen af 31-59 årige er stigende, mens udviklingen i den unge aldersgruppe på 16-30 år er mere aftagende, jf. figur 

1. Derimod forventes antallet af borgere i efterlønsalderen 60-65 år at stige frem mod 2026, hvilket også gør sig 

gældende for de 65+ årige, som må forventes at være trådt ud eller være på vej ud af arbejdsmarkedet.  

 
Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 16-65 år (indeks, 2019=100) 

 
 

Der udarbejdes desuden en prognose for udvikling i antallet af fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelsesgrupper 

i budgetperioden. Denne anvendes sammen med en forventning til den gennemsnitlige refusionssats til at danne 

grundlag for budgettet på forsørgelsesydelser og aktive indsatser. Prognosen fremgår af tabel 2 nedenfor. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

16-65 år 16-30 år 31-59 år 60-65 år

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-15 år 4.806 4.858 4.893 4.970 5.158 5.298 5.400 5.420 

16-65 år 13.980 14.023 14.125 14.312 14.580 14.724 14.844 14.820 

16-30 år 3.335 3.368 3.329 3.412 3.376 3.323 3.288 3.207 

31-59 år 9.201 9.206 9.330 9.408 9.631 9.770 9.843 9.820 

60-65 år 1.444 1.449 1.466 1.492 1.573 1.631 1.712 1.793 

65+ år 4.279 4.374 4.423 4.512 4.653 4.747 4.805 4.903 

Borgere i alt 23.065 23.255 23.441 23.794 24.391 24.769 25.049 25.143 

Årlig ændring i % 2,43 0,82 0,80 1,51 2,51 1,55 1,13 0,38 
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Tabel 2 Antal fuldtidspersoner tilknyttet de forskellige ydelser og indsatser 

Antal ledige tæt på arbejdsmarkedet (A-dagpenge og jobparate) har, mere eller mindre, været stigende i Solrød fra 

sommeren 2019 og indtil sommeren 2021. Derfor har COVID-19-situationen ramt hårdt i Solrød i forhold til ledighed 

og overførselsudgifter. Men udviklingen er fortsat positiv og Solrød har i februar 2022 en ledighedsprocent på 1,7%. 

 

I forhold til de øvrige ydelsesområder, har der også her været en stigning i de senere år forud for COVID-19-pande-

mien. Særligt førtidspensionsområdet er vokset næsten ekspotentielt. Det har været på grund af et voksende antal 

ressourceforløb og andre ledige med længere forløb, der er overgået til førtidspension. Samtidigt har der været få der 

er gået fra førtidspension til folkepension. Det begynder at vende i de kommende år, hvor der i 2025 forventes flere 

afgange end der forventes nye førtidspensionstilkendelser. Til gengæld er der flere der tilkendes seniorpension og i 

2022 vil der være borgere, der trækker sig tilbage med den nye ret til tidlig pension, der blev vedtaget i folketinget i 

efteråret 2020. Ordningen giver ret til tidligere tilbagetrækning, efter objektive kriterier, baseret på beskæftigelsesan-

ciennitet og ikke i forhold til helbred. Ordningen skal finansieres gennem lovændringer inden for den beskæftigelses-

rettede indsats.    

 

 

 

 

FULDTIDSPERSONER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sygedagpenge 268 341 319 379 364 364 366 366 

Uddannelses-/kontant-

hjælp & overgangs-

ydelse 

190 161 163 152 153 153 156 156 

A -dagpenge 225 321 256 188 190 189 192 192 

Revalidering og  

for-revalidering 
11 7 5 3 3 3 3 3 

Fleksjob 194 210 237 261 261 261 261 261 

Ledighedsydelse  

(ledige fleksjobbere) 
45 40 31 20 20 20 20 20 

Ressourceforløb 85 90 59 46 46 46 46 46 

Jobafklaringsforløb 95 89 69 68 68 68 68 68 

Førtidspension 450 479 530 566 609 609 604 604 

Seniorpension   36 50 55 55 55 55 

Ydelsesmodtagere i alt 1.563 1.738 1.705 1.733 1.769 1.768 1.771 1.771 
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Samlet budget 2023-2026 
 

Tabel 3 Samlet budget for perioden 

Det samlede budget for 2023-2026 er i størrelsesordenen 288,0 mio. kr. i 2023 aftagende til ca. 282,8 mio. kr. i 2026, 

jf. tabel 3. De enkelte afdelingers budget uddybes nærmere i den rækkefølge de fremgår af tabellen. Af tabellen frem-

går desuden, hvorvidt budgettet er serviceudgifter inden for rammen eller overførselsudgifter.  

 

På politikområdet er det Job- og Socialcenter, som administrerer langt størsteparten af budgettet. Borgerservice samt 

Teknik og Miljø varetager en række opgaver vedr. den sociale indsats. Øvrige afdelinger indeholder Personaleafdeling, 

Læring og Udvikling og Ældreområdet, som alle har mindre budget på politikområdet. De gennemgås sidst i afsnittet. 

 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 7 – samlet sum 287.998 282.490 282.560 282.757 

Serviceudgifter indenfor ramme 38.897 34.855 34.999 35.188 

Job- og Socialcenter 34.289 32.416 32.560 32.748 

Borgerservice 296 296 296 296 

Teknik og Miljø 3.302 1.133 1.133 1.133 

Øvrige 1.011 1.011 1.011 1.011 

Overførselsudgifter 249.101 247.635 247.561 247.570 

Job- og Socialcenter 232.535 231.069 230.995 231.004 

Borgerservice 16.239 16.239 16.239 16.239 

Øvrige afdelinger 326 326 326 326 
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Nye budgetinitiativer  
 
Tabel 4 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr. 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2023-2026, jf. tabel 4. 

 

07-01 Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen – nedjustering af serviceudgifterne 

Med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er aftaleparterne enige om, at kontaktforløbet for 

forsikrede ledige kan forenkles, og at a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. Derud-

over skal udgifterne i jobcentrene nedbringes. 

 

Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering under servicerammen, i budget 2023-2026, på 1,4 

mio. kr. årligt i 2024-2026. Social, ældre- og sundhedsudvalget vil efterfølgende skulle tage stilling til den konkrete 

udmøntning. 

 

07-62 Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen – nedjustering af overførselsudgifterne 

Med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ønsker aftaleparterne at understøtte en omlægning 

af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær 

uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.  

Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering under overførselsrammen, i budget 2023-2026, på 

1,3 mio. kr. i 2022, og 1,4 mio. kr. årligt i 2024-2026. Social, ældre- og sundhedsudvalget vil efterfølgende skulle tage 

stilling til den konkrete udmøntning. 

 

  

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2023 2024 2025 2026 

07-01 
Delaftale 2 (Arnepension) – nedjustering af service-

udgifterne 
0 -1.366 -1.366 -1.366 

07-62 
Delaftale 2 (Arnepension) – nedjustering af overfør-

selsudgifterne via den aktive indsats 
-1.277 -1.443 -1.443 -1.434 
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Job- og Socialcenter 
 
Tabel 5 Samlet budget for Job- og Socialcenteret i perioden 

Job- og socialcenterets budget fremgår af tabel 5 ovenfor. Budgettet er underopdelt i hovedaktiviteter på politikom-

rådet. Hver aktivitet er i efterfølgende underafsnit uddybet med tabeller og beskrivelser af udgiftsområderne. 

 

Det samlede budget er ca. 266,8 mio.kr. i 2023. Området er primært præget af overførselsudgifter, der udgør ca. 232,5 

mio. kr. i 2023. 

 

Det er samtidigt et område, der delvist finansieres af statsrefusion. Der er derfor også budgetlagt med statsrefusion 

på de relevante områder. Det forventede niveau for refusionen fremgår af tabellerne i nedenstående afsnit, hvor ho-

vedaktiviteterne uddybes nærmere. 

 

Som en del af aftalen om den forenklede styring laves en finansieringsomlægning, hvor statsrefusion vedrørende aktive 

indsatser bortfalder. Dele af den kommunale mindreindtægt kompenseres via en forøgelse af bloktilskuddet. Det skal 

bemærkes, at der stadig vil være refusion af driftsudgifter til aktivering for personer i ressource- og jobafklaringsforløb. 

Tilsvarende vil der også fortsat være tilskud til udgifter i forbindelse med de forskellige puljer. F.eks. den regionale 

uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Endeligt vil der stadigt være statsrefusion på løntilskudsudgifterne. 

 

I 1.000 KR.  2023 2024 2025 2026 

Job- og Socialcenter – samlet sum  266.824 263.485 263.555 263.753 

Serviceudgifter indenfor ramme  34.289 32.416 32.560 32.748 

Overførselsudgifter  232.535 231.069 230.995 231.004 

Aktive indsatser 
Serviceudgifter  711  711 711 711 

Overførselsudgifter  13.486  13.320 13.320 13.329 

Forsørgelsesydelser 
Serviceudgifter 0 0 0 0 

Overførselsudgifter  207.721  206.645 206.144 206.144 

Fællesudgifter og Administration 
Serviceudgifter  27.605  26.239 26.239 26.239 

Overførselsudgifter 0 0 0 0 

Integrationsudgifter 
Serviceudgifter  8  8 8 8 

Overførselsudgifter  4.924  4.924 4.924 4.924 

Puljer og Projekter 
Serviceudgifter  228  -279 -135 54 

Overførselsudgifter  140  17 141 141 

Ungdomsuddannelser 
Serviceudgifter  5.664  5.664 5.664 5.664 

Overførselsudgifter  5.655  5.554 5.858 5.858 

Øvrige områder 
Serviceudgifter  73  73 73 73 

Overførselsudgifter  609  609 609 609 
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Med Aftale om ny ret til tidlig pension (Arne-pensionen), indgået i oktober 2020, er aftalepartierne enige om, at en 

nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samlet skal tilvejebringe en besparelse inden for jobcentrenes samlede ind-

satsområde til delvis finansiering af aftalen. Det indebærer, at Solrød Kommune skal tilvejebringe finansiering på samlet 

2,7 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem. I forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025 er indarbejdet 

en budgetreduktion på 1,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem (Ungebasen og den aktive indsats).  

 

Endelig skal det bemærkes, at der fortsat udestår 1,3 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, hvortil der 

i budget 2023-2026 skal tilvejebringes finansiering. Aftaleparterne er med ”Anden delaftale om nytænkning af beskæf-

tigelsesindsatsen” enige om, at besparelsen primært skal findes via en afskaffelse af den statslige refusion på vejled-

nings- og opkvalificeringsforløb samt en overdragelse af indsatsen til A-kasserne i de første tre måneder. 

 

Som følge af ovenstående er der i budget 2023-2026 indarbejdet en negativ budgetregulering under overførselsud-

gifterne på 1,3 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt i 2024-2026. Derudover er der indarbejdet en negativ budgetregu-

lering under servicerammen på 1,4 mio. kr. årligt i 2024-2026. Social, ældre- og sundhedsudvalget vil efterfølgende 

skulle tage stilling til den konkrete udmøntning. 
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Aktive indsatser 
 

Tabel 6 Samlet budget for aktive indsatser i perioden 

Budgettet vedrører aktive beskæftigelsesrettede indsatser i form af arbejdsmarkedsforanstaltninger, der skal hjælpe 

borgere tættere på beskæftigelse, uddannelse eller arbejdsmarkedet afhængigt af den lediges udfordringer.  

Indsatserne vedrører bl.a.: 

 

 Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansæt-

telse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

 Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejledningsforløb, samt af-

klaring mv. i en virksomhedsrettet indsats. 

 Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobrettede uddannel-

sesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud, hvor der er mangel på arbejdskraft 

mv. 

 Aktivitets- og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervspraktik og aktive 

tilbud. 

 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til borgere i be-

skæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv. 

I 1.000 KR.  2023 2024 2025 2026 

Aktive indsatser – samlet sum  14.197 14.031 14.031 14.040 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto  711 711 711 711 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 
Drift 711 711 711 711 

Refusion 0 0 0 0 

Overførselsudgifter, netto  13.486 13.320 13.320 13.329 

Sociale formål 
Drift 586 586 586 586 

Refusion -570 -570 -570 -570 

Dagpenge til forsikrede ledige 
Drift 5 5 5 5 

Refusion 0 0 0 0 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses-

indsats 

Drift 12.891 12.725 12.725 12.734 

Refusion -801 -801 -801 -801 

Seniorjob til personer over 55 år 
Drift 156 156 156 156 

Refusion -230 -230 -230 -230 

Beskæftigelsesordninger 
Drift 1.194 1.194 1.194 1.194 

Refusion -1.239 -1.239 -1.239 -1.239 

Løntilskud 
Drift 2.877 2.877 2.877 2.877 

Refusion -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 
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 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold til at matche 

borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 

 

Løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen 

Budgettet dækker Solrød kommunes lønudgifter til personer, som ansættes i løntilskud i kommunen fratrukket det 

tilskud, der kommer fra Jobcenterets betalinger fra budgettet vedrørende løntilskud. Budgettet er tilpasset erfaring fra 

tidligere års forbrug. 

 

Sociale formål 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn i forbindelse med uddannelsesaftaler ved ordinær ansættelse. 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifterne fra 2020 samlet under sociale formål. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige  

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige i forbindelse 

med aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års forbrug. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til uddannelse, vejledning og opkvalificering, samt mentor for alle målgrupper. 

Bemærk at budgettet til refusion vedrører driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb, der er flyttet i forbindelse 

med aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.  

 

Solrød Kommune driver selv mange af tilbuddene, der ikke er kompetencegivende i en uddannelsesmæssig sammen-

hæng, samt mentorkorps mv.  

 

Seniorjob til personer over 55 år 

Budgettet dækker jobcenterets udgifter til løn til personer i seniorjob. Budgettet er tilpasset erfaring fra tidligere års 

forbrug. 

 

Beskæftigelsesordninger 

Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemid-

ler for en række ydelsesgrupper samlet under beskæftigelsesordninger. Dette gælder sygedagpenge, revalidering, 

kontant og uddannelseshjælp, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse. 

 

Løntilskud 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til løntilskud til blandt andet A-dagpengemodtagere, Kontant- og Uddan-

nelseshjælp, Sygedagpenge, Jobafklarings- og Ressourceforløb og Revalidering. Budgettet er tilpasset erfaring fra tid-

ligere års forbrug. Som et led i aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er udgifterne til løntilskud samlet 

på en enkelt funktion, fremfor at være fordelt på de enkelte ydelsesgrupper.  

 

Forventede forløb 

Der er en stor gennemstrømning af borgere i de forskellige målgrupper, som ved hjælp af forskellige indsatser hjælpes 

tilbage i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Tabel 7 nedenfor viser forventede forløb med uddannelse, 

vejledning og opkvalificering, løntilskud eller praktik mv. for de forskellige målgrupper.  

 

Det forventede antal ledige er personer, der i kortere eller længere tid er omfattet af ledighed i den enkelte ydelses-

kategori. Den sidste kolonne viser andelen af de personer i ydelseskategorien, der forventes at være i et aktivt beskæf-

tigelsestilbud. Derudover forventes ca. 174 personer at være i et mentorforløb i 2023. 
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Tabel 7 Forventede forløb med indsatser iht. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2023 

 

  

YDELSESGRUPPER 

FORVENTEDE 

AKTIVE FORLØB 

- JF. LAB KAP. 

10 

(ÉT FORLØB 

HVER 4,5 MÅ-

NED I GENNEM-

SNIT) 

 

 

 

 

HERAF VIRK-

SOMHEDSRET-

TEDE TILBUD* 

 

 

 

 

KAP. 14 TILBUD 

- INTERNE 

 

 

 

 

ØVRIGE KAP 14 

TILBUD KØB 

 

 

 

 

MENTORFOR-

LØB 

A –dagpenge 507 76 213 212 8 

Uddannelses-/ 

kontanthjælp  

og overgangsydelse 

408 61 171 171 69 

Revalidering og  

forrevalidering 
8 1 0 7 0 

Sygedagpenge 971 680 0 291 35 

Jobafklaring 181 27 76 76 27 

Ressourceforløb 123 18 52 52 30 

Ledighedsydelse  

(ledige fleksjobbere) 
53 8 0 45 5 

Samlet 2.251 871 512 854 174 

* Løntilskud og virksomhedspraktik indebærer delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere. Der forventes mellem 40-50 delvis raskmeldte 

løbende. 
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Forsørgelsesydelser 
 

Tabel 8 Samlet budget for forsørgelsesydelser i perioden 

Tabel 9 Refusionstrappen 

I 1.000 KR.  2023 2024 2025 2026 

Forsørgelsesydelser – samlet sum  207.721 206.645 206.144 206.144 

Overførselsudgifter, netto  207.721 206.645 206.144 206.144 

Dagpenge til forsikrede ledige* Ydelser 26.775 26.702 26.855 26.855 

Førtidspension* Ydelser 84.352 83.348 82.194 82.194 

Seniorpension* Ydelser 8.041 8.041 8.041 8.041 

Sygedagpenge 
Ydelser 54.571 54.571 54.771 54.771 

Refusion -21.611 -21.611 -21.611 -21.611 

Kontant- og uddannelseshjælp 
Ydelser 14.670 14.670 14.970 14.970 

Refusion -4.218 -4.218 -4.218 -4.218 

Revalidering 
Ydelser 584 584 584 584 

Refusion -112 -112 -112 -112 

Fleksjob 
Ydelser 47.416 47.416 47.416 47.416 

Refusion -20.588 -20.588 -20.588 -20.588 

Ressource- og jobafklaringsforløb 
Ydelser 18.300 18.300 18.300 18.300 

Refusion -3.645 -3.645 -3.645 -3.645 

Ledighedsydelse 
Ydelser 3.961 3.961 3.961 3.961 

Refusion -775 -775 -775 -775 

* A-dagpenge er en medfinansieringsudgift, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves en medfinansieringsydelse, der afhæn-

ger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtids- og seniorpensionsordningerne er ligeledes medfinansieringsudgifter, hvor 

Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne opkræves en medfinansieringsydelse. 

SAMLET VARIGHED PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE REFUSIONSSATS (MEDFINANSIERINGSSATS) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5 – 26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27 – 52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Budgettet vedrører udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede 

ledige, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ressource- og jobafklaringsforlød samt ledighedsydelse. Budget-

tet fremgår af tabel 8, hvor de enkelte ydelsesgrupper er delt op i bruttoudgifter til ydelser og statsrefusion.  

 

Dagpenge til forsikrede ledige er medfinansieringsudgifter, hvor A-kassen udbetaler ydelsen og kommunen opkræves 

en medfinansieringsydelse, der afhænger af den enkelte lediges varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension er 

også en medfinansieringsudgift, hvor Udbetaling Danmark udbetaler ydelsen og kommunerne medfinansierer på 

samme måde som med A-dagpenge. 

 

De øvrige ydelser udbetales af kommunerne, hvortil staten yder en refusion, der afhænger af de enkelte ydelsesmod-

tageres varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusion og medfinansieringssatser er vist i tabel 9. 

 

Refusions- og medfinansieringssatser, der afhænger af varigheden på offentlig forsørgelse blev indført fra 2016. Der 

er enkelte undtagelser og overgangsordninger i forhold til fleksjob- og ledighedsydelserne, samt førtidspension be-

villiget før juli 2014. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Der forventes 190 helårspersoner i 2023, og en gennemsnitlig medfinansiering på 65 % af dagpengene. 

 

Niveauet for antallet af a-dagpengemodtagerne i 2022 er fastholdt ud i budgetårene. Det er dog behæftet med be-

tydelig usikkerhed grundet bl.a. den økonomiske udvikling i samfundet (stigende inflation og renteniveau) samt situ-

ationen i Ukraine, som kan få negativ indflydelse på arbejdsløshedssituationen i årene fremover.  

 

Førtidspension 

Forløb der blev bevilliget før 2014 finansieres med 65 % af kommunen, hvor de nyere forløb finansieres med op i mod 

80 %. I de senere år er de ældre forløb ikke blevet afsluttet i samme tempo som de nye forløb bliver bevilliget, hvilket 

indebærer, at udgifterne til førtidspension er vokset markant. Det er forventningen, at en stor andel førtidspensionister 

vil overgå til folkepension ud i budgetårene.  

 

Seniorpension 

I forhold til 2022 forventes i der 2023 en stigning på 5 helårspersoner med en gennemsnitlig medfinansiering på 77 

%. Seniorpensionsordningen har betydet, at nogle borgere, der tidligere ville have fået afslag på førtidspension, nu 

tilkendes seniorpension. Årsagen til den forventede stigning i 2023 skyldes ændrede kriterier for tildeling af senior-

pension, hvor kravet til kun at kunne arbejde udvides fra 15 til 18 timer ugentligt, hvilket vil udvide målgruppen. Ni-

veauet fra 2023 forventes fastholdt i de efterfølgende år. 

 

Sygedagpenge 

Der forventes 364 helårspersoner i sygedagpengeforløb i 2023 og en gennemsnitlig statsrefusion på 38 % af ydelsen. 

 

I 2022 har der været en større stigning i udgifterne til sygedagpengene end budgetteret, hvilket primært skyldes 

arbejdsgivernes ret til refusion fra første sygedag i forbindelse med COVID-19 (særlov). Forventningerne til de kom-

mende år er, at der ikke vil ske en tilsvarende situation med længerevarende sygdomsforløb som følge af COVID-19. 

 

Kontant- og uddannelseshjælp 

Der forventes 126 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp med 26 % statsrefusion af ydelserne. Derudover 

omfatter kontanthjælpsområdet udgifter til forsørgelse af førtidspensionister, der ikke er berettiget til den fulde pen-

sion, samt udgifter til forsørgelse i forbindelse med forrevalidering.   
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Der har i 2022 været et væsentligt lavere aktivitetsniveau end tidligere år primært grundet den lavere ledighed samt 

en større overgang fra kontanthjælp til ordinær beskæftigelse og fleksjob. Det er er forventningen, at niveauet fast-

holdes i de kommende år. 

 

Revalidering 

Der forventes 3 helårspersoner på revalideringsydelse. Den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende revalide-

ringsydelse er godt 26 %. 

 

Fleksjob 

Der forventes 261 helårspersoner i fleksjob. 36 af de 261 er visiteret efter de gamle regler om løntilskud til virksomheder 

med ansatte fleksjobbere. Her yder staten 65 % statsrefusion. Efter de nye regler om fleksløntilskud yder staten refusion 

efter reglerne for refusionstrappen. For fleksjobbere vil det typisk være ca. 20 %, da fleksjobvisiterede ofte har et 

sygdoms- eller et rehabiliterende forløb bag sig. 

 

Ressource- og Jobafklaringsforløb 

Der forventes 46 helårspersoner i ressourceforløb og 68 i jobafklaringsforløb. Den gennemsnitlige refusionsprocent 

vedrørende ydelser til modtagere af både ressource- og jobafklaringsforløb er ca. 20 % af ydelserne. 

 

Udgifterne til ressourceforløb har i 2022 været markant lavere end ventet grundet den lavere ledighed samt en eks-

traordinær projektindsats de senere år. Niveauet forventes fastholdt i de kommende år. 

 

Ledighedsydelse 

Der forventes 20 helårspersoner og en gennemsnitlig statsrefusion på 20 % af ydelsen. 

 

 

Fællesudgifter og administration 
 

Tabel 10 Samlet budget for fællesudgifter og administration i perioden 

Området indeholder udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration samt jobcenter virksomhed, herunder 

udgifter til lægeerklæringer mv. Alle udgifter på området er karakteriseret som serviceudgifter inden for rammen. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Fællesudgifter og administration – samlet sum  27.605   26.239   26.239   26.239  

Serviceudgifter indenfor ramme  27.605   26.239   26.239   26.239  

Jobcenter  12.270   10.904   10.904   10.904  

Myndighedsudøvelse  12.075   12.075   12.075   12.075  

Øvrig administration  3.260   3.260   3.260   3.260  
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Integrationsudgifter 
 

Tabel 11 Samlet budget for integrationsudgifter i perioden 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte, 

samt introduktionsforløb for de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Der er 

indregnet en kvote på 2 nye flygtninge i 2023 og 2 hvert år frem til 2026. 

 

Udgifterne fordeler sig på integrationsydelse, beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virk-

somhedspraktik, løntilskud mv. og danskuddannelse.  

 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrati-

onsborgere består danskprøve eller 6 måneder efter, at de påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer 

i ordinær beskæftigelse.  

 

Lejetab vedr. boligplacering 

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem bor-

gere på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab. 

 

Overførselsudgifter 

Udgifterne på området fordeler sig på integrationsydelser (forsørgelse), danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede 

tilbud, såsom vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud mv. 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Integrationsudgifter – samlet sum 4.932 4.932 4.932 4.932 

Serviceudgifter indenfor ramme, netto 8 8 8 8 

Driftsudgifter 8 8 8 8 

Lejetab vedr. boligplacering 8 8 8 8 

Overførselsudgifter, netto 4.924 4.924 4.924 4.924 

Driftsudgifter 7.078 7.078 7.078 7.078 

Danskuddannelse 1.392 1.392 1.392 1.392 

Grundtilskud -411 -411 -411 -411 

Resultattilskud -918 -918 -918 -918 

Forsørgelsesydelser 4.632 4.632 4.632 4.632 

Tolkeudgifter 325 325 325 325 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser 2.057 2.057 2.057 2.057 

Statsrefusion -2.154 -2.154 -2.154 -2.154 

Beskæftigelsesrettede aktive indsatser -1.199 -1.199 -1.199 -1.199 

Forsørgelsesydelser -955 -955 -955 -955 
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På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrati-

onsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  

Der forventes 52 danskuddannelsesforløb i 2022. Indsats og forsørgelsesydelsesbudgetter er tilpasset til ca. 43 fuld-

tidsledige.  

 

Et flertal af Folketingets partier vedtog den 16. marts 2022 et lovforslag, der skal gøre det lettere for ukrainske flygt-

ninge at få opholdstilladelse i Danmark. Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukra-

ine, betyder en delvis suspendering og fravigelse af de normalt gældende asylregler. Loven indebærer, at ukrainere på 

flugt får gode muligheder for at deltage i det danske samfund også på arbejdsmarkedet, i og med at ukrainske flygt-

ninge med opholdstilladelse efter loven er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Loven trådte i kraft den 17. marts 

2022.  

 

Solrød kommune havde 1. juli 2022 modtaget 99 ukrainere, hvoraf 55 er voksne og 48 af disse skal i beskæftigelse.  

 

Puljer og projekter 
 

Tabel 12 Samlet budget for puljer og projekter i perioden 

Job- og Socialcenteret har løbende projekter af forskellige slags, delvist finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR).  

 

Frivillig Økonomisk rådgivning 

Projektet er et selvfinansieret projekt, hvor Solrød kommune betaler Dansk folkehjælp for at stå for rådgivning af pri-

mært borgere på sociale ydelser med økonomiske udfordringer. 

 

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år  

Formålet med puljen er at dagpengemodtagere over 50 år som er langtidsledige eller i risiko for at blive langtidsle-

dige kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på 

jobformidling, jobsøgning mv og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering. Puljen løber fra 1/4 

2022 – 30/4 2024. 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Puljer og projekter – samlet sum 369 -261 6 194 

Serviceudgifter indenfor ramme 228 -279 -135 54 

Frivillig økonomisk rådgivning 54 54 54 54 

Pulje til afklaring af kontanthjælpsmodtagere langt 

fra arbejdsmarkedet 
-1 -1 -1 -1 

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år 175 -332 -189 0 

Overførselsudgifter 140 17 141 141 

Pulje til Uddannelsesløft til dagpengemodtagere 33 33 33 33 

Pulje ”Flere skal med III” 0 -123 0 0 

Den Regionaleuddannelsespulje 108 108 108 108 
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Pulje til uddannelsesløft til Dagpengemodtagere 

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til forde-

ling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte 

uddannelsesforløb.  

 

Pulje ”Flere skal med III” 

Formålet med puljen Flere skal med III er at understøtte, at borgere længst væk fra arbejdsmarkedet opnår helt eller 

delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer. Puljen løber fra 20/12 2021 – 31/12 2023. 

 

Den Regionale uddannelsespulje 

Uddannelsespuljen omfatter forløb iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14. STAR udmelder en pulje til forde-

ling blandt kommunerne hvert år. Puljen dækker 80 % af kommunens dokumenterede udgifter til særligt udvalgte 

uddannelsesforløb.  

 

Ungdomsuddannelser 
 

Tabel 13 Samlet budget for ungdomsuddannelser i perioden 

Budgettet vedrører de kommunale udgifter til forløb til unge, der ikke umiddelbart kan tage en ordinær ungdomsud-

dannelse eller komme i beskæftigelse.  

 

Derudover indeholder budgettet på området Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU bevilliget efter 

lov 564 og STU bevilliget efter LAB).  

 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

FGU er en ny samlet betegnelse for et forberedende forløb for unge, der hverken er uddannelses- eller jobparate. 

Forløbet er en sammenlægning af VUC, EGU og Produktionsskole. FGU driftsudgifter og skoleydelsen sker bagudrettet. 

Således opkræves kommunen af Undervisningsministeriet pr. årselev året efter undervisningsåret. Det forventes, at 

omkring 50 personer vil være inde over et FGU forløb i 2022 af kortere eller længere varighed og med varierende 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Ungdomsuddannelser – samlet sum  11.319   11.218   11.522   11.522  

Serviceudgifter indenfor ramme  5.664   5.664   5.664   5.664  

Driftsudgifter  5.664   5.664   5.664   5.664  

Forberedende Grunduddannelse (FGU)  2.779   2.779   2.779   2.779  

Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov  2.183   2.183   2.183   2.183   

Ungdommens uddannelsesvejledning  702   702   702   702  

Overførselsudgifter  5.655   5.554   5.858   5.858  

Driftsudgifter  5.655   5.554   5.858   5.858  

Bidrag til staten forsørgelse elever FGU  1.167   1.167   1.167   1.167  

STU efter LAB-loven  3.833   3.732   4.036   4.036  

Ungementor  654   654   654   654  
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timetal pr. uge. Forløbene er fleksibelt opbygget med forskellige ”på- og afstigningsmuligheder”, hvorfor færre fuld-

tidsforløb forventes. Serviceudgifterne vedrører undervisningsudgifter, mens overførselsudgifterne er forsørgelsesud-

gifter i skoleforløbet. I praktik modtager borgerne løn. 

 

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 

det ved det fyldte 18. år. Ellers bevilliges tilbuddet som et beskæftigelsesrettet tilbud efter beskæftigelseslovgivningen 

(overførselsudgift). Udgiften til STU forløb har været stigende over flere år, men er nu faldende i takt med antallet af 

borgere i forløb er faldende. Tabel 14 viser udviklingen i antal borger i STU forløb fra 2018 til 2021, samt forventede 

forløb i 2022. 

 

Ungdommens uddannelsesvejledning 

Udgifterne vedrører den koordinerede ungeindsats for unge under 25 år, jf. lov om kommunal indsats for unge under 

25 år. Heraf fremgår, at Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats, 

herunder Uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktper-

sonsordning. 

 

Ungementor 

Ungementoren arbejder med fastholdelse af unge i forberedende og i ungdomsuddannelsesforløb. 

 
Tabel 14 Borgere i STU forløb 

  

ANTAL BORGERE 2018 2019 2020 2021 2022 

STU Lov nr. 564 (serviceudgift) 8 7 6 6 4 

STU efter LAB-loven § 32.1.2 28 23 21 21 18 

I alt 36 30 27 27 22 
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Øvrige områder 
 

Tabel 15 Samlet budget for øvrige områder i perioden 

Budgettet vedrører de resterende områder under beskæftigelse og den sociale indsats, som ikke kan kategoriseres 

under tidligere afsnit. Det omfatter de socialt udsatte i form af enkeltudgifter og midlertidig husly, samt samarbejdet 

med boligforeningerne om boliganvisningen. 

 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 

Kommunen har anvisningsret til flere almene boliger i kommunen. Når der i perioder ikke er et match mellem borgere 

på venteliste og de ledige anvisningslejligheder, betaler kommunen boligforeningernes lejetab. 

 

Enkeltudgifter, Sociale formål 

På området konteres sociale ydelser som:  

 

 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

 Hjælp til enkeltudgifter og flytning  

 Hjælp til udgifter til sygebehandling  

 Hjælp til udsatte lejere  

 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 

 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 

 

Udgifterne har været faldende de senere år, hvor Staten yder 50 % refusion på hovedparten af udgifterne på området. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige områder – samlet sum 682 682 682 682 

Serviceudgifter indenfor ramme 73 73 73 73 

Driftsudgifter 73 73 73 73 

Lejetab og andre beboelsesudgifter 73 73 73 73 

Overførselsudgifter 609 609 609 609 

Driftsudgifter 1.186 1.186 1.186 1.186 

Enkelt udgifter, Social formål 1.186 1.186 1.186 1.186 

Statsrefusion -577 -577 -577 -577 

Enkelt udgifter, Social formål -577 -577 -577 -577 
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Borgerservice 
 

Tabel 16 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifterne på en række områder under den sociale indsats. Det gælder udbetaling af diverse 

personlige tillæg. Udgifter til boligsikring, boligydelse og varmetillæg, hvoraf administrationen er overtaget af Udbe-

taling Danmark. Til sidst varetager afdelingen udgifter til øvrige social formål. 

 

Øvrige sociale formål 

Budgettet inden for servicerammen vedrører udgifter til tinglysningsafgifter på lån til betaling af ejendomsskat. 

 

Personlige tillæg mv. 

Personligt tillæg udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003. Kommunen modtager 50 % 

statsrefusion af ydelserne. Personlige tillæg kan opdeles i 3 kategorier: 

 

 Helbredstillæg: Udbetales efter ansøgning til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvor-

til den offentlige sygesikring giver tilskud. Borgerens personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstids-

punktet er afgørende for, om der kan bevilges helbredstillæg. Ved ansøgning skal borgeren oplyse egen og 

eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Hvis den likvide formue er 93.000 

kr. (2022) kan der bevilges helbredstillæg. 

 Udvidet helbredstillæg: Udbetales til pensionister til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, hvor den of-

fentlige sygesikring ikke giver tilskud. Der er her tale om fodbehandling, briller og tandprotesebehandling. Stør-

relse af den likvide formue og den personlige tillægsprocent er afgørende for, om man er berettiget til udvidet 

helbredstillæg. 

 Personligt tillæg: Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt fra før 2003 kan søge om personligt tillæg. 

Borgeren skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. 

 

Kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens samlede økonomiske forhold, når det vurderes, om borge-

ren kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen 

vurderer formue og indtægt i forhold til den udgift, som borgere søger dækket.  

 

Boligstøtte 

Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån. Det er i udgangspunktet mu-

ligt for alle, der lejer en bolig af søge om boligstøtte. For at komme i betragtning til boligstøtte er det et kriterie, at 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Borgerservice – samlet sum 16.535 16.535 16.535 16.535 

Serviceudgifter indenfor ramme 296 296 296 296 

Øvrige sociale formål 296 296 296 296 

Overførselsudgifter 16.239 16.239 16.239 16.239 

Personlige tillæg mv. 1.120 1.120 1.120 1.120 

Boligydelse 8.113 8.113 8.113 8.113 

Boligsikring 6.570 6.570 6.570 6.570 

Pension 436 436 436 436 
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lejebolig har eget køkken, og at borger bor fast i boligen. Boligstøtte beregnes på baggrund af husstandens ind-

komst, husstandens formue, antallet af børn og voksne, der bor i boligen, huslejens størrelse samt antal kvadratme-

ter i boligen. 

 

Boligydelse 

Boligydelse udbetales til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003, der bor til leje.  

 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens medfinansiering-

sandel på 25 %. 

 

Boligsikring 

Boligsikring udbetales efter ansøgning til lejere, som ikke er folkepensionister og førtidspensionister før 1.1.2003.  

 

Administrationen af boligydelse og boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens 

medfinansieringsandel på 50 %. 

 

Beboerindskudslån 

Borgere kan søge kommunen om lån til beboerindskud i almen bolig. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkelt-

værelser.  

 

Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ’pligtlån’ – hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt 

grænse. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år. 

 

Pension 

Som hovedregel er alle omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, det kræver dog, at borgeren er dansk stats-

borger eller har fast bopæl i Danmark. 

 

De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og ATP 

Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Der findes også en 

række andre lovbaserede pensioner, som ikke har den samme afgørende betydning for din samlede pension. Nogle 

af ordningerne er ikke længere aktive, men det kan være, at du har indbetalt til en af ordningerne tidligere. 

 

Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner.   
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Teknik og Miljø 
 

Tabel 17 Samlet budget for perioden 

Afdelingen afholder udgifter vedrørende placering af flygtninge i midlertidige boliger. 

 

Fra 2016, hvor der var flest flygtninge i midlertidige bolig, til 2020 er antallet af indlogerede flygtninge aftaget fra 107 

til et fast antal omkring 15-20 personer. Derfor er der også reduceret med 17 boliger i perioden. Der er 5 boliger 

tilbage som Solrød Kommune ejer. 

 

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge, der anvises af udlændinge sty-

relsen. I det omfang det ikke er muligt, indlogeres flygtninge i midlertidige flygtningeboliger. I midlertidig indkvartering 

er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor den ikke svarer til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet 

med boligerne. 

 

Som det fremfår af tabel 17, deles budgettet op i en del, som hører under afdelingens ØD-ramme. Det vedrører udgifter 

til boligkoordinatorer, som varetager området. Resten af budgettet vedrører driften af boligerne. 

 

I forbindelse med at Solrød Kommune har modtaget et antal ukrainske flygtninge, har Kommunen lejet pavilloner til 

at indkvartere dem i. Pavillonerne er opstillet ved Havdrup Idrætscenter, og der er planlagt opstillet pavilloner ved 

Børnenes Idrætshus ved Solrød Idrætscenter.  

 

Øvrige afdelinger 
 

Tabel 18 Samlet budget for øvrige afdelinger i perioden 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Teknik og Miljø – samlet sum 3.302 1.133 1.133 1.133 

Serviceudgifter indenfor ramme 3.302 1.133 1.133 1.133 

Teknik og Miljø, ØD 520 520 520 520 

Flygtningeboliger, drift 2.782 613 613 613 

 - Heraf boliger til fordrevne fra Ukraine 2.169 0 0 0 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige afdelinger – samlet sum 1.337 1.337 1.337 1.337 

Serviceudgifter indenfor ramme 1.011 1.011 1.011 1.011 

Personaleafdelingen 1.011 1.011 1.011 1.011 

Overførselsudgifter 326 326 326 326 

Ældreområdet 326 326 326 326 
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Under øvrige afdelinger har Personaleafdelingen og Ældreområdet en række udgifter som kategoriseres under be-

skæftigelse og social indsats. Budgettet er fordelt jf. nedenstående. 

 

Personaleafdeling 

Under serviceudgifter indenfor ramme har afdelingen budget til aflønning af de institutions- og afdelingsledere, som 

er på området.  

 

Ældreområdet 

Afdelingen har budget til at afholde merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 100.  

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne 

og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. 
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