
AKTIVITETS- OG
FRIVILLIGCENTER
OASEN

ÆLDREBOLIGER
GULSPURVEN

GENOPTRÆNINGEN

REHABILITERINGEN
PLEJECENTER

CHRISTIANS HAVE

ÆLDREBOLIGER
KURPRINSENS
KVARTER

VISITATIONEN OG  
DE UDEKØRENDE 

ENHEDER

Politikområde 9:

Sundhed og Ældre



172 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

 

Sundhed og Ældre er et centralt politikområde i forhold 

til at sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

samt læring og udvikling hele livet. Borgerne skal i alle 

aldersgrupper sikres de bedste rammer og tilbud. 

 

Som kommune har vi fokus på at støtte borgerne i at leve 

et aktivt liv, hvor de tager ansvar for egen trivsel og sund-

hed. På den måde har den enkelte borger mulighed for 

at bruge sine ressourcer og tage ansvar.  

 

Politikområdet omfatter tilbud til borgere med midlerti-

dig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsni-

veau. Indsatsen kan fx dreje sig om hjemmepleje, syge-

pleje, genotræning og hjælpemidler.  

 

Politikområdet omfatter desuden sundhedsfremme og 

forebyggelse. Kommunen arbejder i den forbindelse med 

at fremme sunde borgere i alle aldre via en forebyggende 

og sundhedsfremmende indsats inden for rammerne af 

kommunens sundhedspolitik. 

 

Politikområdet omfatter også et Aktivitets- og Frivillig-

center, hvor der ud over et daghjem arbejdes med at 

skabe fleksible rammer og fællesskaber i forhold til frivil-

lige, sociale områder.  

 

Ud over de kommunale institutioner på området samar-

bejder vi med den private leverandør, Altiden, der driver 

en del af Plejecenter Christians Have og leverer hjemme-

pleje i de private hjem.  

 

Inden for Sundhed og Ældre findes endvidere administra-

tion og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliterings-

pladser, daghjemspladser og pladser i demens-daghjem-

met Oasen. 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Læring og udvikling hele livet 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

I 1.000 KR. 2023 

Politikområde 9 – samlet sum 322.538 

Indenfor servicerammen 243.694 

Udenfor servicerammen 78.843 

Ældreområdet 215.841 

Sundhed og Frivillighed 112.188 

Økonomiafdeling -7.691 

Øvrige afdelinger 2.200 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sundhedspolitik 

 Sundhedsaftale 2019-2023 

 Værdighedspolitikken 

 Sundhedsområdet i KKR Sjælland 

 Demensstrategi 

 Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Indførelse af akutteam i den kommunale syge-

pleje (i tæt samarbejde med de praktiserende læ-

ger) 

 Implementering af sundhedspolitikken 

 Implementering af demensstrategien 

 Ibrugtagning af 40 nye plejeboliger og 24 rehabi-

literingspladser på Plejecenter Christians Have 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af demensstrategien 

 Implementering af politikken for frivilligt socialt 

arbejde 

 Fortsat implementering af sundhedspolitikken 

 Implementering af indsatser under den kom-

mende Sundhedsreformen 

 Implementering af kommende Ældrelov 

 Medvirke til udformning og implementering af 

Sundhedsklynge samarbejdet.  

Politikområde 9: Sundhed og Ældre 
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Befolkningsudvikling 
 

Tabel 1 Den faktiske og forventet befolkningsudvikling i Solrød kommune 

Den samlede befolkning i Solrød kommune er steget med 3,2 % fra 2019-2022, jf. tabel 1. På baggrund af den faktiske 

udvikling forventes den samlede befolkning i Solrød Kommune at stige fra ca. 23.800 borgere i 2022 til ca. 25.150 

borgere i 2026, svarende til en stigning på godt 5,7 %.  

 

Særligt gruppen af de 65+ årige forventes at stige fra ca. 4.700 borgere i 2022 til ca. 5.150 borgere i 2026, svarende til 

en stigning på ca. 9 %. Udviklingen skal ses i lyset af et mindre fald i antallet af 65-74 årige, hvorimod antallet af 

borgere i alderen 75+ år vil stige fra ca. 2.300 borgere i 2022 til ca. 2.850 borgere i 2026, svarende til en stigning på 

ca. 23 %, jf. figur 1 og 2. Borgere i denne aldersgruppe er hyppige modtagere af sundheds- og omsorgsydelser som 

fx hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt ydelser inden for praksissektoren og i 

hospitalsregi sammenlignet med yngre aldersgrupper.  

 

Budgettet for 2023 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede stigning i antallet af ældre, hvor det især 

er aldersgrupperne over 75 år, der er udgiftstunge. For at imødegå den demografiske udvikling afsættes endvidere 

demografipuljer, jf. særskilt afsnit vedrørende demografipuljer.  

Figur 1 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år  

(indeks, 2019=100) 

Figur 2 Udvikling i antallet af Solrød borgere i alderen 65+ år  

(indeks, 2022=100)
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ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-16 år 5.145 5.185 5.210 5.343 5.468 5.632 5.750 5.776 

17-64 år 13.391 13.474 13.560 13.729 14.028 14.154 14.239 14.216 

65-74 år 2.715 2.627 2.546 2.411 2.403 2.346 2.345 2.304 

75-84 år 1.473 1.614 1.749 1.903 2.051 2.128 2.169 2.246 

85 år+ 341 355 376 408 441 509 546 602 

I alt 23.065 23.255 23.441 23.794 24.391 24.769 25.049 25.143 

Index 2018=100 100,0 100,8 101,6 103,2 105,8 107,4 108,6 109,0 

Ændring i %     2,51 4,10 5,27 5,67 
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Samlet budget 2023-2026 
 

Tabel 2 Budget for politikområde 9  

Det samlede budget for 2023-2026 skønnes at udgøre i størrelsesordenen 322,5 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 326,7 

mio. kr. i 2026, jf. tabel 2.  

 

 

Nye Budgetinitiativer 
 

Tabel 3 Oversigt over nye budgetinitiativer, angivet i 1.000 kr. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 9 – i alt 322.538 325.081 326.662 326.662 

Indenfor servicerammen 243.694 246.238 248.853 248.853 

Udenfor servicerammen 78.843 78.843 77.809 77.809 

Ældreområdet 215.841 218.435 220.663 220.663 

Indenfor servicerammen 217.806 220.400 222.628 222.628 

Udenfor servicerammen -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 

Sundhed og frivillighed 112.188 112.188 112.188 112.188 

Indenfor servicerammen 23.698 23.698 23.698 23.698 

Udenfor servicerammen 88.490 88.490 88.490 88.490 

Økonomiafdeling -7.691 -7.691 -8.339 -8.339 

Indenfor servicerammen 1 1 387 387 

Udenfor servicerammen -7.692 -7.692 -8.726 -8.726 

Øvrige afdelinger 2.200 2.150 2.150 2.150 

Indenfor servicerammen 2.189 2.139 2.139 2.139 

Udenfor servicerammen 11 11 11 11 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran. 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV 2023 2024 2025 2026 

04-22 Pro-skemaer -35 -35 -35 -35 

09-99 Ældretopmøde 50 0 0 0 
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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. Udgiften afholdes under IT på politikområde 4. 

 

09-99 Ældretopmøde 

Byrådet har den 25. september 2022 indgået en aftale om at afsætte 50.000 kr. til gennemførelse af Ældretopmøde 

2023. Temaet til ældretopmødet fastlægges af Social-, ældre- og sundhedsudvalget, som er vært for arrangementet.  

Social-, ældre- og sundhedsudvalget arbejder bl.a. med sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsområdet, værdig 

ældrepleje og frivilligt socialt arbejde.  
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Ældreområdet 
 

Tabel 4 Budget fordelt på områder indenfor og udenfor servicerammen 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Ældreområdet – i alt   215.841   218.435   220.663   220.663  

Indenfor servicerammen  217.806   220.400   222.629   222.629  

Udenfor servicerammen -1.965  -1.965  -1.965  -1.965  

Indenfor Servicerammen      

Myndighed:     

Ældreområdet Stab 1.356 1.356 1.356 1.356 

Visitation og Koordination  7.700 7.700 7.700 7.700 

Fleksibel aflastning af pårørende 144 144 144 144 

Andre Sundhedsudgifter 5.972 5.972 5.972 5.972 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere  61.370 61.370 61.370 61.370 

Pleje og omsorg, Chr. Have  82.077 82.583 82.678 82.678 

Hjælpemidler mv.  12.203 12.203 12.203 12.203 

Betaling til/fra andre kommuner  -8.224 -8.224 -8.224 -8.224 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 629 629 629 629 

Sygeplejedepot 248 248 248 248 

Hjælpemiddeldepot 2.781 2.781 2.781 2.781 

Visitation og koordination, Puljemidler 3.008 2.998 4.848 4.848 

SOSU-elever 13.770 15.867 16.151 16.151 

Udfører:     

Den Kommunale Hjemmepleje*   0 0 0 0 

Den Kommunale Sygepleje  21.499 21.499 21.499 21.499 

Plejecenter Christians Have 228 228 228 228 

Rehabiliteringsafsnittet 13.044 13.044 13.044 13.044 

Udenfor Servicerammen     

Ældreboliger 36 36 36 36 

Statsrefusion på Ældreområdet -2.001 -2.001 -2.001 -2.001 

Note:  *Hjemmeplejen afregnes med timepriser i en bestiller-udfører (BUM) model, hvorved indtægter og udgifter er lig hinanden. Indtæg-

ter står med minustegn (-) foran.  



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

177 

 

 

Ældreområdets myndighedsopgave består i visitation til hjemmehjælp, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, bolig-

ændringer mv. samt til genoptræning efter serviceloven. Derudover består opgaverne i afregning af ydelser, som be-

stiller, til bl.a. hjemmeplejen, kommunal som privat udfører, samt Plejecenter Christians Have, kommunal som privat 

udfører.  

 

Under Ældreområdet hører også udføredelen, der består af Plejecenter Christians Have, Rehabiliteringsafsnittet og de 

udekørende enheder, herunder Den Kommunale Hjemmepleje og Den Kommunale Sygepleje, som alle har til fælles 

at sikre såvel service - som sundhedslovs ydelser til borgere i Solrød Kommune.  

 

Under Ældreområdet hører også uddannelsesområdet, som sikrer rekruttering og uddannelse af social- og sundheds-

hjælperelever og social- og sundhedsassistenter. Derudover koordinerer uddannelsesområdet sygeplejestuderendes 

praktik i kommunalt regi. 
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Inden for Servicerammen 
 

Myndighed 

Visitation og Koordination 

Budgettet dækker voksen-, ældre- og handicapområdet og er primært lønudgifter i visitationens personalegrupper: 

visitatorer, administrative medarbejdere og øvrige stabsfunktioner. Personalet udfører blandt andet sagsbehandling 

og administration af: 

 

 Personlig og praktisk hjælp til borgere 

 Visitationsbesøg 

 Hjælpemidler 

 Ventelister til plejehjem og ældreboliger 

 Økonomistyring og Projektstyring af hele området 

 Puljemidler 

 

 

Andre sundhedsudgifter 

 
Tabel 5 Budget for Andre sundhedsudgifter 

Området omfatter kommunens øvrige snitflader med regionen når borgeren er i kontakt med hospitalet. Aktiviteten 

har været stigende på dette område. Stigningen i udgifterne over de senere år er dels en konsekvens af den demo-

grafiske udvikling i Solrød kommune, og dels en konsekvens af hurtigere udskrivning af patienterne fra sygehusene. 

 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og ride-fysioterapi i praksissektoren efter lægehenvisning. Ekstern træning 

kan tilbydes ude i hjemmet til de dårligste borgere.  

 

Specialiseret ambulant genoptræning og Plejetakst dækker over administration og betaling af specialiseret, ambulant 

genoptræning på hospitalerne og færdigbehandlede patienter på sygehusene.  

 

Indlæggelse på hospice af terminale borgere. Varigheden af borgerens hospiceophold kan variere meget, og derfor 

kan udgifterne hertil også variere.  

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Andre Sundhedsudgifter – i alt  5.972 5.972 5.972 5.972 

Vederlagsfri fysioterapi  3.865 3.865 3.865 3.865 

Vederlagsfri ridefysioterapi  494 494 494 494 

Ekstern træning  82 82 82 82 

Specialiseret ambulant genoptræning  535 535 535 535 

Plejetakst – færdigbehandlede patienter  95 95 95 95 

Hospiceophold  401 401 401 401 

Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU  153 153 153 153 

Aftale 2015  348 348 348 348 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

179 

 

Lægeligt socialt kontaktudvalg (KLU) er et tværgående forum involverende en praktiserende læge for hver af de i 

kommunen beliggende lægehuse, samt fra kommunens børn og unge område, Job- og socialområde, samt Sundheds- 

og ældreområdet. Budgettet her er afsat til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde.  

 

Under området Aftale 2015 ligger budget vedrørende aftalen ”Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet”. Der er årligt afsat 

348 t.kr. til aftalen med henblik på begrænsning af genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæg-

gelser mv., herunder det landsdækkende Tele-KOL- projekt, som forventes implementeret i Solrød kommune i 2023 

(implementeringen er på landsplan forsinket grundet COVID-19 og system-udfordringer). Det forventes at Tele-KOL 

projektet i samme omgang udbygges med flere tele-medicinske løsninger. 

 

Personlig pleje, plejevederlag, støtte og praktisk hjælp, hjemmeboende borgere 
 

Tabel 6 Budget for Personlig pleje mv. vedr. hjemmeboende borgere 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp 
 

Tabel 7 Forventet fordeling mellem kommunal og privat leverandør på Frit valgs området i 2023 

Området er til ældre og personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb. Det 

omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp til alle kommunens borgere. Under hjemmehjælpen hører 

al bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp fra kommunal eller privat udfører (efter borgerens eget ønske) samt 

madservice og indkøbsordning. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Personlig pleje mv., hjemmeboende borgere – i alt  61.370 61.370 61.370 61.370 

Frit valg – personlig og praktisk hjælp  49.928 49.928 49.928 49.928 

Frit valg – tøjvask i eget hjem 605 605 605 605 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp  9.160 9.160 9.160 9.160 

Kontaktperson og ledsageordninger  868 868 868 868 

Pasning af døende  696 696 696 696 

Omsorgstandpleje  70 70 70 70 

Lægeerklæring vedr. klienter  44 44 44 44 

  
KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT 

LEVERANDØR 
I ALT 

 Fordeling i % 83,3 % 16,7 % 100 % 

Borgere over 67 år, funktionsområde 5.30.26  88,7 % 75.050 13.800 88.900 

Borgere under 67 år, funktionsområde 5.38.38  11,3 % 8.350 2.950 11.300 

I alt  100 % 83.450 16.750 100.200 

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2023 er fordelt på under/over 67 år og kommunalt/privat leverandør på baggrund af den fakti-

ske fordeling fra den 1.1.2021 – 31.12.2021. Grundet afrundinger kan summen afvige fra "I alt". 



180 BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 9: SUNDHED OG ÆLDRE 

 

 

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). 

 

Det skønnes på baggrund af det faktiske antal visiterede timer til hjemmeplejen fra januar til december 2021, at antallet 

af visiterede timer til hjemmeplejen vil udgøre ca. 100.200 timer i 2022.  

 

Fordelingen af de 100.200 visiterede timer til hjemmehjælp (privat og kommunal udfører) er sket med baggrund i 

erfaringstal. Således forventes privat udfører at dække ca. 17 %, mens de resterende 83 % dækkes af kommunal udfø-

rer. 

 

Ud af denne timefordeling er det forventningen at ca. 89 % af timerne vedrører borgere over 67 år, og ca. 11 % af 

timerne vedrører borgere under 67 år. Tabellen ovenfor angiver det forventede antal visiterede timer til hjemmehjælp 

fordelt på borgere under og over 67 år samt på kommunal og privat udfører i 2023.  

 

Ud over de anførte timer er der afsat i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. i demografipulje for 2023. 

 

Nedenfor ses timernes fordeling på praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, de dertilhørende 

timepriser samt det samlede budget. Timepriserne reguleres pr. 1. januar 2023, i forhold til nettoprisindeksudviklingen 

oktober 2021-oktober 2022. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2021-juni 2022 forudsat, 

at denne udvikling er på 6,5 %.  

 
Tabel 8 Forventet antal visiterede timer, pris og budget på Frit valgs området i 2023 

 
KOMMUNAL 

LEVERANDØR 

PRIVAT LEVE-

RANDØR 

TIMER I 

ALT 

TIMEPRIS 

(KR. PR. 

TIME) 

SAMLET 

BUDGET 

(1.000 KR.) 

Praktisk hjælp 7.500 1.500 9.000 415 3.800 

Personlig pleje dag  33.400 6.700 40.100 425 17.000 

Personlig pleje øvrig tid  42.550 8.550 51.100 546 27.900 

I alt   83.450 16.750 100.200  48.700 

Budget til borgere over 67 år       

- Heraf kommunal udfører      36.500 

- Heraf privat udfører       6.700  

I alt borgere over 67 år     43.200 

Budget til borgere under 67 år       

- Heraf kommunal udfører      4.050 

- Heraf privat udfører           1.450  

I alt borgere under 67 år     5.500 

Note: Det forventede antal visiterede timer i 2023 er fordelt på ydelse, under/over 67 år og kommunal/privat leverandør på baggrund af den 

faktiske fordeling fra d. 01.01.2021-31.12.2021. Grundet afrundinger kan summen afvige fra "I alt". 
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Frit valg – tøjvask i eget hjem 

Under området konteres tøjvask til borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp efter frit valg af 

leverandør (jf. Lov om social service, § 83 a). 

 

Byrådet tiltrådte d. 21. juni 2021 sagen ”Udbud af Tøjvask i eget hjem”. Der er på den baggrund gennemført et udbud 

af tøjvask til borgere i eget hjem. Trasbo A/S vil komme til at stå for tøjvasken til borgere i eget hjem, der træder i kraft 

pr. 1. september 2022. Der er i budgettet for 2022-2025 fastsat en egenbetaling i 2022 på 70 kr. pr. vasketøjssæk på 8 

kg. og 100 kr. pr. vasketøjssæk på 12 kg. Taksten fastholdes i 2023. 

 

Tilskud til personlig og praktisk hjælp 

Under posten ”Tilskud til personlig og praktisk hjælp” registreres udgifter forbundet med støtte og pasning af borgere 

med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), § 96 i Serviceloven. For 

BPA gælder det, at borgeren visiteres til ydelser, hvorefter denne selv ansætter kvalificeret personale og afholder ud-

giften derved. 

 

Kontaktperson og ledsageordninger mv. 

Under posten ”Kontaktperson- og ledsageordninger” registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke 

kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Under posten ”Pasning af døende” registreres udgifter og indtægter til plejevederlag og sygeartikler mv. til pasning af 

døende i eget hjem. Plejevederlag vedrører afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårø-

rende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Under posten ”Omsorgstandpleje” registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund 

af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tand-

plejetilbud. 

 

Pleje og omsorg af borgere på Plejecenter Christians Have 

 
Tabel 9 Antal pladser på Christians Have fordelt på kommunal og privat del 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele; en del som drives af en privat udfører og en del som drives af kommunal 

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

 

Prisen for plejepakkerne reguleres pr. 1. januar 2023 i forhold til nettoprisindeksudviklingen oktober 2021-oktober 

2022. Det er på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2021-juni 2022 forudsat, at denne udvikling 

er på 6,5 %.   

 2023 2024 2025 2026 2027 

Samlet kapacitet på Chr. Have 142 142 142 142 142 

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

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

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

Note: * Samlet antal beboere på Christians Have i juni 2022. 
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Tabel 10 Budget for Pleje og omsorg, Chr. Have 

Privat udfører 
 

Tabel 11 Nuværende fordeling, forventet pris og udgift til pakker hos privat udfører, gennemsnit af 2021  

Der er afsat 34,8 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos privat udfører på Christians Have. Prisen på pleje-

pakker indeholder alle direkte og indirekte udgifter forbundet med driften af Christians Have Plejecenter. Fordelingen 

af pakker følger gennemsnittet af den kendte fordeling fra januar til december 2021.  

 

Til budget 2023 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 561.850 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for ple-

jepakkerne reguleres pr. 1. januar 2023, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2021-oktober 2022. Det er på 

baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2021-juni 2022 forudsat, at denne udvikling er på 6,5 %.  

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Plejecenter Chr. Have – i alt  82.077 82.583 82.678 82.678 

Betaling til Privat udfører  34.817 34.817 34.817 34.817 

Betaling til Kommunal udfører  44.925 44.925 44.925 44.925 

Fast læge tilknyttet plejecentret  79 79 79 79 

Servicearealer  2.064 2.571 2.571 2.571 

Husholdningskasse  -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 

Klippekort 954 954 954 954 

Vask og leje af linned 2 2 2 2 

Døgnkost 1.058 1.058 1.058 1.058 

Rehabiliteringsafsnit (husleje) 1.548 1.548 1.643 1.643 

Betaling for service -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2023-PL (inkl. momsrefusion) 

PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2023-PL (ekskl. momsrefusion*) 

Grundpakke A  33  1.339   1.277  

Grundpakke B 23  1.513   1.444  

Grundpakke C 6  1.679   1.602  

Grundpakke D 14  500   477  

Grundpakke E 7  197   188  

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

Tabel 12 Nuværende fordeling, pris og udgift til pakker hos kommunal udfører, gennemsnit af 2021  

Der er afsat 44,9 mio. kr. til dækning af plejepakkefordelingen hos kommunal udfører på Christians Have. Den kom-

munale udfører er underlagt de samme betingelser for levering af plejeydelser, som den private udfører og forventes 

derfor at levere til samme pakkepriser som den private udfører.  

 

Til budget 2023 anvendes en gennemsnitlige plejepakkepris på 561.850 kr. årligt ekskl. momsrefusion. Prisen for ple-

jepakkerne reguleres pr. 1. januar 2023, i forhold til nettopris-indeksudviklingen oktober 2021-oktober 2022. Det er på 

baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2021-juni 2022 forudsat, at denne udvikling er på 6,5 %. 

 

Fast læge tilknyttet plejecenteret  

Ordningen indebærer muligheden for fast tilknyttet læge på plejecentret og konsulentfunktion med henblik på sund-

hedsfaglig kompetenceudvikling af plejepersonalet. Der er afsat 79 t.kr. 

 

Servicearealer  

Området omfatter udgifter til bygningsdrift og fjernvarme på Plejecenter Christians Have. 

 

Husholdningskasser, Vask & leje af linned og Døgnkost  

Som udgangspunkt vil disse udgifter skulle betales af brugeren, hvorfor udgifter og indtægter vil svare til hinanden. 

Der kan dog være lovmæssige begrænsninger der gør at dette ikke er tilfældet, hvilket sker på madbetalingen på 

plejehjem, der ikke må overstige 3.911 kr. månedligt (2022 tal) – dog med årlig prisregulering. 

 

For vask og leje af linned budgetteres med en nettoindtægt på 2 t.kr. Det svarer til 404 t.kr. og med en tilsvarende 

indtægt fra beboer- og borgerindbetalinger på 402 t.kr.  

 

For døgnkost er der ligeledes regnet med en nettoindtægt på 0 kr. – der opkræves dog her yderligere betaling fra 

andre. Udgift på 1.058 t.kr. og indtægt på 1.186 t. kr. 

 

Husholdningskasserne på plejecenter Chr. Have dækker over udgiften til råvarer og den lønudgift, der er i forbindelse 

med tilberedning af maden i de enkelte bo-grupper med en tilsvarende indtægt fra beboerindbetalinger. Der er for år 

tilbage lavet en beregning af de samlede udgifter til løn og fødevareudgifter, der nåede frem til en månedligt udgift 

på over 4.000 kr. Dette var blandt andet afsættet til at egenbetalingen til husholdningskasserne steg fra 2019-2022. 

Der forventes en opkrævning på 3.981 kr. i 2023, svarende til det lovmæssige loft (serviceloven § 83, stk. 1, nr. 3 og § 

 ANTAL PAKKER 
PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2023-PL (inkl. momsrefusion) 

PRIS PR. PAKKE PR. DAG 

2023-PL (ekskl. momsrefusion*) 

Grundpakke A  38  1.339   1.277  

Grundpakke B 24  1.513   1.444  

Grundpakke C 18  1.679   1.602  

Grundpakke D 24  500   477  

Grundpakke E 12  197   188  

Note: *Der refunderes en andel af udgiften via momsudligningsordningen. Det er udgift efter momsrefusion, der indgår som forbrug på driften. 
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161, stk. 4) i 2022 på 3.880 kr. reguleret med satsreguleringen for 2023 (forudsat 2,7 % i Økonomisk Redegørelse maj 

2022, men udmeldes endeligt medio august 2022). 

 

Rehabiliteringsafsnit (husleje)   

Området vedrører husleje og fjernvarme for rehabiliteringsenheden på Christians Have Plejecenter. Budgettet udgør 

1.548 t.kr. 

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 
 

Tabel 13 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 

På området registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt individuel befor-

dring til borgere med handicap (dvs. borgere under 67 år) og ældre (dvs. borgere over 67 år). 

 

Området Støtte til køb af bil mv. § 114 dækker udgifter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne og som kan bevilliges støtte til køb af bil ved at de blandt andet opfylder følgende punkter: 

  

 Der i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gennemføre en uddannelse.  

 Der kan dokumentere et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet.  

 Der hvor forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er afgørende 

for om der kan ydes støtte.  

 

Støtten bliver givet for at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så aktiv og selvhjulpen tilværelse som 

muligt samt at sikre, at borgeren får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse. 

I 1.000 KR. 2023 

Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. – i alt  12.203 

Støtte til køb af bil mv. § 114  1.866 

Hjælpemidler o/u 67 år 10.337 
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Tabel 14 Budget for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. fordelt på under og over 67 år 

De ovenstående tabelposter kan grupperes som kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, bo-

ligindretning og APV hjælpemidler. Under området hører udgifter forbundet med Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 

og 117.  

I 1.000 KR. Under 67 år Over 67 år I alt 

Hjælpemidler o/u 67 år – i alt  3.363 6.974 12.203 

Arm- og benproteser 99 254 353 

Fodtøj 139 242 381 

Fodindlæg 73 54 126 

Brystproteser 52 89 141 

Bandageri 101 100 200 

Kompressionsstrømper 97 147 244 

Korsetter  32 32 

Skinner 198 78 277 

Inkontinenshjælpemidler 310 1.142 1.452 

Stomihjælpemidler 320 1.332 1.652 

Diabetes 446 274 721 

Ernæringspræparater 68 123 192 

Kommunikationshjælpemidler 36 99 135 

Parykker 70 27 97 

Værnemidler inkl. handsker 30 167 197 

Forbrugsgoder 44 15 59 

Hjælp til boligindretning 202 114 316 

Støtte til indiv. befordring 21 6 26 

Køb af mobilitetshjælpemidler 495 678 1.173 

Køb af øvrige hjælpemidler 335 1.037 1.372 

Nødkald 5 742 747 

Rep. af øvrige hjælpemidler 118 118 235 

Trakeostomipleje 106 106 212 

Balanceveste -1 -1 -1 

Støtte til køb af bil m.v.   1.866 
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De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, 

væsentlighed samt bedst og billigst.  

 

Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige for-

hold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil 

lidelsen være en belastning resten af livet.  

 

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for, eller afhjælpe, den nedsatte funkti-

onsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.  

 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

 

Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at 

barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage 

i leg med andre børn.  

 

Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurde-

ring. For forbrugsgoder gælder, at det bevilligede er borgerens ejendom og at det samme forbrugsgode kun kan 

tildeles én gang. Særligt ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt 

dokumenteret diagnose. Der aflægges ikke visitationsbesøg.  

 

Ved boligindretning skal det vurderes om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt 

vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsæt-

telse. Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig 

boligindretning.  

 

APV hjælpemidler defineres som hjælpemidler, der anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø 

for det personale, som skal bistå borger i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. Eksempelvis badestole, lifte 

og liftstykker. 

 

Betaling til/fra andre kommuner 
 

Tabel 15 Budget for betaling til og fra andre kommuner 

Området omfatter udgifter og indtægter til og fra andre kommuner i forbindelse med plejebolig, udførelse af hjem-

mehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice og udgifter til hjælpemidler. Den budgetterede 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Betaling til/fra andre kommuner, i alt  -8.224 -8.224 -8.224 -8.224 

Plejebolig o/67 -8.239 -8.239 -8.239 -8.239 

Hjemmehjælp o/67 -288 -288 -288 -288 

Genoptræning  214 214 214 214 

Madservice o/67  89 89 89 89 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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nettoindtægt på 8.224 t.kr. dækker over en forventet betaling fra andre kommuner på 8.053 t.kr. og en forventet 

betaling til andre kommuner på 1.076 t.kr. 

 

Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner 

På området registreres udgifter vedrørende diverse rådgivningsinstitutioner til hjælpemidler.  

 

Sygeplejedepot 

Området omfatter udgifter til sygeplejedepot for Den Kommunale Sygepleje og Christians Have. Der er afsat 248 t.kr. 

under området. 

 

Hjælpemiddeldepot 

Under hjælpemiddeldepot hører udgifter til depotdrift af hjælpemidler, der er etableret under §60a selskab. Der er 

afsat 2,8 mio. kr. årligt i 2023-2026, der består af et fast månedligt abonnement på 55 t. kr. til tilslutningsafgiften, 

samt en variabel udgift til kørsel, reparationer og diverse. Opgaven varetages af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. 

 

Visitation og koordination Puljemidler 

Der er igennem de senere år uddelt en række puljemidler til, på forskellig vis, at give et løft af Ældreområdet, med 

henblik på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: 

 

 Pulje til rekruttering og fastholdelse på 1.040.000 kr. årligt. Puljen blev afsat i forbindelse med Budgetaftalen for 

2020-2023 til særlige initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.  

 Pulje til Bedre bemanding på 1.880.000 kr. Midlerne anvendes i hjemmeplejen - dels til et højere serviceniveau i 

weekender og på helligdage for borgere med moderate begrænsninger og dels til at sikre løn til ansættelse af 

plejepersonale. 

 Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Der bevilget i alt 1,4 mio. kr. i 2022 og forventer et tilskud 

på 1,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024. Fra 2025 og frem overgår puljen til bloktilskuddet. Hovedfor-

målet med puljen er, at ufaglærte tager en uddannelse som Social- og sundhedshjælper eller social- og sund-

hedsassistent. Midlerne blev udmøntet i andet halvår af 2021 og er primært anvendt til at ansætte erstatnings-

personale, når ufaglærte i ældreplejen er startet på SOSU-uddannelsen og derfor vil være fraværende i længere 

perioder under uddannelsen. En mindre andel af midlerne er anvendt til, at medarbejdere på ældreområdet har 

deltaget i kompetenceudvikling 

 Puljen til Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Der er 

afsat 140.t. kr. til puljen. 

Midlerne anvendes til at pårørende, der passer deres ægtefælle/samlever med demens kan få et tilbud om af-

løsning. Afløsningen består af to tilbud: 1) 12 timers afløsning i dag- og aftentimer pr. måned pr. familie og 2) 

syv døgns døgnafløsning pr. år pr. familie.  

 Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende ad-

færd: Der er bevilget 173.tkr. i 2022, herefter afsluttes projektet. 

Midlerne anvendes på plejecenter Chr. Have. Dels er der i 2021 færdigindrettet et køkken i stil med 1960’erne, 

hvor beboerne kan få sig en hyggestund og få vækket minder til live vha. mange genstande fra 1960’erne. Der-

udover bliver der på alle beboere med demens på demensafdelingerne lavet sanseprofiler af specialuddannede 

ergoterapeuter. Sanseprofilerne hjælper plejepersonalet med at tilpasse sansestimuli til hver enkelt beboer, så 

de får en bedre trivsel. 

 Pulje til Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin. Formålet med projektet er at styrke 

borgernes trivsel og forebygge brugen af antipsykotisk medicin. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2022 

til 31 maj 2023 i alt 1,4 mio. kr. 
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SOSU-elever 

Under området hører udgifter forbundet med uddannelse af SSH- og SSA-elever, samt administrationen i den forbin-

delse. En uddannelseskonsulent og en administrativ medarbejder rekrutterer, ansætter og tilrettelægger samtlige elev-

forløb, samt bistår ved koordinering og uddannelse af sygeplejestuderende i praktik. Udgifterne til SSH- og SSA dæk-

ker primært udgifter til elevløn. Der er i 2023 afsat et budget på 13,8 mio. kr. stigende til 15,9 mio. kr. i 2024 og 16,2 

mio. kr. i 2025 og 2026. 

 

Området har løbende været omfattet af betydelige ændringer og er det fortsat, herunder særligt som følge af ”5-årig 

lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026”, der 

blev indgået i juni 2021. Aftalen indebærer bl.a., at minimumsdimensioneringen for, hvor mange SSA-elever, der skal 

ansættes af kommunerne pr. optag ophæves. Fra 2022 skal alle SSA-elever med bopæl i Solrød Kommune ansættes, 

det forventes at denne ordning vil blive videreført i minimum de 2 efterfølgende år.  

 

I august 2022 er der 83 SOSU-elever ansat i Solrød Kommune, fordelt på SSA samt SSH. Antallet forventes at stige til 

115 elever i november 2022 ekskl. den nye lærepladsaftale, hvor kommunen er forpligtet til at ansætte ekstra elever. 

Alt afhængig af hvor mange ekstra SSA-elever kommunen pålægges at ansætte, og som følge af mangel på ansættel-

ser i foråret 2022, hvor der mangler 17 ansatte elever, forventes Solrød Kommune i løbet af 2023 at runde i størrelses-

ordenen 115 SOSU-elever. Det skal bemærkes, at skønnet over antal elever i 2023-2026 samt den tilhørende økonomi 

er behæftet med usikkerhed. 
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Udfører 

Den Kommunale Hjemmepleje 

 
Tabel 16 Budget for Den Kommunale Hjemmepleje 

Området omfatter den kommunale udfører af hjemmehjælp, og idet at hjemmeplejen er udfører skal indtægter og 

udgifter samlet give et nulbudget. Hjemmeplejen bliver afregnet af Visitationen efter de time-priser og vilkår, der 

gælder for den private udfører af hjemmepleje. Stiger antallet af hjemmehjælpstimer stiger indtægtsbudgettet og 

omvendt. Finansieringen af et evt. stigende antal timer vil være Visitationens opgave. Under hjemmepleje hører al 

bistand vedrørende personlig og praktisk hjælp.  

 

Udgifterne er primært de lønudgifter til medarbejdere, der udfører bistand, men også udgifter til IT-udstyr (særligt 

mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften. 

 

Den Kommunale Sygepleje 

 
Tabel 17 Budget for Den Kommunale Sygepleje 

Området omfatter udgifter vedrørende udførslen af sygeplejeydelser til alle kommunens borgere.  

 

Under Den Kommunale Sygepleje hører alle sygeplejefaglige opgaver som for eksempel sårbehandling, inkontinens-

opgaver, medicinadministration og kronikerrehabilitering. Den Kommunale Sygepleje varetager også akutfunktionen 

i hele kommunen, herunder også akut blodprøvetagning i samarbejde med praktiserende læge. Derudover driver Den 

Kommunale Sygepleje to sygeplejeklinikker, begge beliggende i Aktivitets- og Frivilligcenteret. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Den Kommunale Hjemmepleje – i alt  0 0 0 0 

Hjemmeplejen fællesområde  -37.176 -37.176 -37.176 -37.176 

Ledelse og administration  5.505 5.505 5.505 5.505 

Hjemmepleje dag  22.542 22.542 22.542 22.542 

Hjemmepleje aften  9.129 9.129 9.129 9.129 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran.  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Den Kommunale Sygepleje – i alt  21.499 21.499 21.499 21.499 

Sygeplejen fællesområde  6.491 6.491 6.491 6.491 

Ledelse og administration  1.747 1.747 1.747 1.747 

Sygepleje dag/aften  1.699 1.699 1.699 1.699 

Sygepleje nat  146 146 146 146 

Sygepleje fast ansatte 10.628 10.628 10.628 10.628 

Sygepleje timelønnede 788 788 788 788 
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Der er på sygeplejeområdet sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling for-

ventes at fortsætte.  

 

Udgifterne til sygepleje er primært lønudgifter til medarbejdere, der udfører sygepleje, men også udgifter til IT-udstyr 

(særligt mobile devices), transport og uniform mv., der er nødvendige for driften. Lønudgifterne er fordelt mellem 

ledelse og administration, dag/aften og nat. Under fællesområdet ligger diverse udgifter som eksempelvis leje og 

leasing udgifter til biler og afregning af delegerede sygeplejeydelser til Hjemmeplejen.  

 

Plejecenter Christians Have og Rehabilitering 

 
Tabel 18 Budget for Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering 

Plejecenter Christians Have  

Budgettet omhandler hjælp efter serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på Plejecenter Christians 

Have, som er undtaget frit valg af leverandør af hjemmehjælp.  

 

Plejecenter Christians Have er delt i to dele, der er kontrakt styret. En del som drives af en privat udfører og en del som 

drives af kommunal udfører. Den private udfører dækker 62 plejeboliger, mens den kommunale udfører dækker 80 

plejeboliger.  

 

Den kommunale del af Christians Have modtager betaling pr. plejepakke. Den indtægt, der opnås dermed skal dække 

de udgifter Christians Have har til driften. Budgetmæssigt er der tale om et budget der netto er udgiftsneutralt.  

 

Rehabilitering 

Under området konteres rehabiliteringsforløb/aflastningsophold på Plejecenter Christians Have for borgere, der bor i 

eget hjem. Der er 24 pladser på rehabiliteringsafdelingen. 

 

Rehabiliteringsafdelingen tilbyder en række forskellige midlertidige ophold, hvor rehabilitering er i fokus. Dette særligt 

når borgere i forbindelse med akut sygdom vurderes færdigbehandlet på hospitalet, men ikke er rehabiliteret. Disse 

borgere tilbydes et kort rehabiliterende ophold før hjemsendelse til egen bolig. Derudover tilbydes også rehabilite-

ringsophold for hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje, hvor der opleves et faldende funktionsniveau. 

Der tilbydes også aflastningsophold samt ventepladser for borgere, hvor det fagligt vurderes at de ikke kan vente i 

eget hjem på plejebolig.  

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Plejecenter Chr. Have og Rehabilitering, i alt  13.273 13.273 13.273 13.273 

Plejecenter Christians Have 0 0 0 0 

Grøn pædagog 228 228 228 228 

Rehabiliteringsafsnittet 13.044 13.044 13.044 13.044 
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Uden for Servicerammen  
Den centrale refusionsordning 

Refusionen på dette område relaterer sig til de udgifter inden for serviceområdet, der er forbundet med støtte og 

pasning af borgere med handicap efter Servicelovens §§ 94-96, herunder BPA (Borgerstyret, Personlig Assistance), § 96 

i Serviceloven. Typisk får kommunen refunderet en vis andel af udgifterne over en tærskelværdi. 

 

Statsrefusion på ældreområdet 

For særligt dyre enkeltsager yder staten en refusion. Den forventede refusion i 2023 udgør 2.001 t.kr. 

 

Ældreboliger  

Under området konteres huslejetab i forbindelse med ældreboliger. Konkret regnes der med huslejetab på 36 t.kr.  
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Sundhed og Frivillighed 
 

Tabel 19 Budget for Sundhed og Frivillighed 

Området består af de opgaver, der varetages af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt den fore-

byggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Derudover indeholder området Aktivitetsbestemt medfinan-

siering. 

 
 

Inden for Servicerammen 
Genoptræningscenteret 

Budgettet under Genoptræningscenteret inkluderer udgifter, der relaterer sig til aktiviteter, der forgår i Genoptræ-

ningscentret. Det vil sige udgifter vedrørende borgere, der henvises til:  

 

 genoptræning efter sundheds- og serviceloven  

 vedligeholdende træning  

 kronikerrehabilitering  

 kræftrehabilitering  

 Rygrehabilitering 

 hverdagsrehabilitering  

 

Budgettet dækker også kørsel af borgere til og fra træning samt udgifter til ledelse og administration.  

 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 

Budgettet inkluderer lønudgifter til medarbejdere, der arbejder inde for det forebyggende og sundhedsfremmende 

område. Herunder sundhedsrådgivere, der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 65 

år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp. Diætist, som både har individuelle borgerforløb, bor-

gerundervisning og rådgiver personale på ældreområdet om brugere og beboere med særlige ernæringsmæssige 

behov. Projektleder og konsulent, som varetager tværgående projekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse 

samt koordinering af indsatser i regi af sundhedspolitikken. Budgettet inkluderer også udgifter til forebyggende og 

sundhedsfremmende indsatser, som understøtter sundhedspolitikken, hvor formålet er at sikre sunde borgere i Solrød 

Kommune.  

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Sundhed og Frivillighed, i alt  112.188 112.188 112.188 112.188 

Indenfor Servicerammen 23.698 23.698 23.698 23.698 

Udenfor Servicerammen 88.490 88.490 88.490 88.490 

Indenfor Servicerammen     

Genoptræningscenteret 12.539 12.539 12.539 12.539 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 3.172 3.172 3.172 3.172 

Aktivitets- og Frivilligcenteret 7.987 7.987 7.987 7.987 

Udenfor Servicerammen     

Aktivitetsbestemt medfinansiering 88.490 88.490 88.490 88.490 
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Aktivitets- og Frivilligcenteret 

Budgettet dækker over udgifter til alle aktiviteter, der foregår i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det vil sige: 

 

 Daghjem, som er et tilbud til visiterede borgere. Daghjemmet rummer 23 almindelige daghjemspladser og 15 

demens-daghjemspladser (Oasen).  

 Aktivitetscentret, som er et åbent tilbud til Solrød Kommunes borgere.  

 Udgifter til at dække frivilligt, socialt arbejde, inkl. § 18 midler  

 

Byrådet har den 31. august 2022 tiltrådt en udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen. Sagen indebære 

en tillægsbevilling på 335.700 kr. årligt i 2023 og frem, der indarbejdes i budget 2023-2026 efter budgetvedtagelsen.  

 

Budgettet dækker også udgifter til ledelse og administration.  
 

Tabel 20 Budget for Aktivitets- og Frivilligcenteret 

 

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Aktivitets- og Frivilligcenteret, i alt  7.987 7.987 7.987 7.987 

Daghjem 4.327 4.327 4.327 4.327 

Aktivitetscenter  1.444 1.444 1.444 1.444 

Demenskoordinatorer 944 944 944 944 

Frivillighed  884 884 884 884 

Bekæmpelse af ensomhed hos ældre 387 387 387 387 
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Uden for Servicerammen  
Aktivitetsbestemt medfinansiering  

På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2022 bygger på 

KL’s skøn over Solrød Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering1. Formålet med finansieringen er at tilskynde 

kommunerne til at forebygge på sundhedsområdet, for derigennem at opnå en lavere betaling til regionerne.  

 

Staten besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 for at sikre kommunerne budget-

sikkerhed i 2019. Ordningen er forlænget til og med 2022. Medfinansieringen dækker over områderne; somatik, stati-

onær psykiatri, ambulant psykiatri og praksissektoren. 

 
Tabel 21 Budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering 

 

  

                                                      

 
1 Den kommunale medfinansiering bliver aldersdifferentieret med virkning fra 2018: 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. 

i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Aktivitetsbestemt medfinansiering, i alt  88.490 88.490 88.490 88.490 

Somatik 88.490 88.490 88.490 88.490 
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Økonomiafdelingen 
 

Afdelingen administrerer en række demografipuljer samt budget vedrørende udgifter og indtægter til ældreboliger. 

Budgettet er delt op indenfor og udenfor servicerammen og udgør netto merindtægt på i alt 7,7 mio. kr. i 2023. 

 
Tabel 22 Budget for Økonomiafdelingen 

Under Ældreboliger er budgettet delt op i indenfor og udenfor servicerammen. Budgettet indenfor servicerammen 

dækker over en række udgifter og indtægter vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer på Christians Have Pleje-

center. Budgettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 

 
Tabel 23 Budget for ældreboliger indenfor Servicerammen 

Under området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Den forventede nettoindtægt går til renter 

og afdrag på lån, som Solrød Kommune har stiftet i forbindelse med opførelsen af Plejecenter Christians Have. Bud-

gettet er fordelt jf. nedenstående tabel. 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Økonomiafdelingen -7.691 -7.691 -8.339 -8.339 

Indenfor Servicerammen  1 1 387 387 

Ældreboliger 1 1 387 387 

Udenfor Servicerammen -7.692 -7.692 -8.726 -8.726 

Ældreboliger -7.692 -7.692 -8.726 -8.726 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Ældreboliger, indenfor Servicerammen, i alt  1 1 387 387 

Alm. vedligeholdelse 250 757 1.143 1.143 

Diverse udgifter, forbrugsafgifter  

(el, renovation, vand) og forsikring  529 529 529 529 

Renholdelse af servicearealer 1.173 1.173 1.173 1.173 

Husleje indtægter  -1.951 -2.458 -2.458 -2.458 
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Tabel 24 Budget for ældreboliger udenfor Servicerammen 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Ældreboliger, udenfor Servicerammen, i alt  -7.692 -7.692 -8.726 -8.726 

Administrativt bidrag og revision  631 631 631 631 

Alm. vedligeholdelse  3.252 3.252 3.252 3.252 

Diverse udgifter  149 149 149 149 

Ejendomsskat  25 25 25 25 

Forbrugsafgifter 1.441 1.441 1.441 1.441 

Forsikring 61 61 61 61 

Huslejeindbetalinger -14.221 -14.221 -15.255 -15.255 

Renholdelse 970 970 970 970 

Note: Indtægter står med minustegn (-) foran. 
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Øvrige afdelinger 
Under øvrige afdelinger hører Personaleafdelingen, Borgerservice, Teknik & Miljø. Budgettet er delt op indenfor og 

uden for servicerammen og udgør netto i alt 2,2 mio. kr. i 2023. Langt størstedelen af budgettet ligger dog inden for 

Servicerammen.  

 
Tabel 25 Budget for Ledelsessekretariatet, Personaleafdelingen, Borgerservice samt Teknik & Miljø 

Under ledelsessekretariatet er der afsat 50 t.kr. til afholdelse af Ældretopmødet 2023. 

 

Personaleafdelingen administrerer et budget på 1,6 mio. kr. inden for servicerammen i 2026. Budgettet går til aflønning 

af afdelings- og institutionsledere på området.  

 

Borgerservice har et budget på 551 t.kr. inden for servicerammen i 2023. Budgettet går til begravelseshjælp, befor-

dringsgodtgørelse samt udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Teknik & Miljø råder over et budget på 11 t.kr. uden for servicerammen i 2023. Budgettet er afsat til ydelsesstøtte til 

private ældreboliger. 

 

 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Øvrige afdelinger, i alt 2.200 2.150 2.150 2.150 

Indenfor servicerammen 2.189 2.139 2.139 2.139 

Ledelsessekretariatet 50 0 0 0 

Personaleafdelingen 1.588 1.588 1.589 1.589 

Borgerservice 551 551 551 551 

Udenfor servicerammen 11 11 11 11 

Teknik & Miljø 11 11 11 11 
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