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Solrød Kommune – det bedste sted at 

leve og bo 

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste 

sted at leve og bo! Det er ikke en vision, vi som byråd og 

kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil 

med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, 

der tager ansvar. Vi har derfor altid fokus på borgernes, 

foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjæl-

per borgerne til at hjælpe både sig selv og andre. 

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for 

vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bed-

ste sted at leve og bo. Vi står på tæer for at give børn og 

unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan 

bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter 

vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige 

aspekter og komme godt videre til næste trin i livets faser. 

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre er et andet 

vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet ta-

ger vi hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi støtter op 

om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser 

i form af fx en tryg start på livet i dagtilbud, gode folke-

skoler og en værdig ældrepleje, og vi lytter til, hvad tryg-

hed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte bor-

ger. 

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible 

rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og 

stiller rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og 

fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud 

med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger 

til den enkelte borgers behov og ressourcer. 

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

er et vigtigt pejlemærke. Vi lytter - og sammen og i dialog 

med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger 

og den størst mulige værdi. Det gælder både der, hvor 

borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, 

og når det handler om kommunens overordnede udvik-

ling. 

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød 

Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste 

sted at leve og bo. Vi planlægger langsigtet og sikrer der-

med en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og 

miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mu-

lighed for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet. 

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstæn-

dighed og er dermed et fundament for, at vi kan være det 

bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og 

udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så 

effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan 

fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad 

gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo. 

Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune 
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Solrød Byråd vedtog den 12. oktober 2022 kommunens budget for 2023-2026 

 

Budgetaftale 2023 
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Vores Solrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og 

Venstre (i det følgende aftaleparterne) har den 25. september 2022 indgået aftale om Solrød Kommunes budget for 

2023-2026.  

 

Solrød Kommune er et dejligt sted at leve og bo, og det skal det blive ved med at være. Derfor er der i det budget-

forslag, som et enigt byråd har sendt til andenbehandling, taget højde for, at Solrød Kommune er en vækstkom-

mune, hvor både antallet af helt unge og ældre borgere i den nærmeste fremtid stiger. Der er i budgetforslaget sat 

penge af til en udvidelse af Plejecenteret Christians Have, flere pladser til børn i kommunens dagtilbud samt udvi-

delse af lokalerne på skolerne. Budgetforslaget viser, at det er nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning 

til at finansiere kommende anlægsprojekter. 

 

Budgetaftalen tager udgangspunkt i de økonomiske rammer og balancer, der er i budgetforslaget til Byrådets 1. be-

handling den 14. september 2022. Denne aftale kan ændres, hvis der blandt aftaleparterne kan opnås enighed. 

 

De økonomiske rammer for budget 2023-2026 

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning er udstukket af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 

Økonomiaftalen for 2023 indebærer faste rammer for såvel service- som anlægsudgifterne, og en del af bloktilskud-

det er betinget af, at kommunerne samlet set overholder de aftalte rammer. 

 

Budgetsikkerhedspulje 

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes en budgetsikkerhedspulje på 7,6 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af 

servicerammen. Dermed kan det bedre håndteres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter. 

 

Puljer til demografisk udvikling 

Der er reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, 

sundhed og værdighed i alle aldre. I budget 2023-2026 er afsat demografipuljer på velfærdsområderne for 10,3 mio. 

kr. i 2023 stigende til 46,8 mio. kr. i 2026. 

 

Selvbudgetteret skat, tilskud og udligning i 2023 

Solrød Kommune er en vækstkommune med stor befolkningstilvækst, og det betyder også større indtægter. Der kan 

derfor opnås en bedre balance i kommunens økonomi via merindtægter ved selvbudgettering frem for budgettering 

efter det statsgaranterede grundlag. Der er derfor i budgetforslaget til 1. behandlingen taget udgangspunkt i 

selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2023. Dette giver en gevinst på 19,8 mio. kr. i 2023 og en 

forventet indtægt fra efterregulering i 2026 på 1,4 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, at der anvendes 

selvbudgettering af kommuneskat, tilskud og udligning i 2023.  

 

Aftaleparterne er enige om følgende ændringer til 1. behandlingsbudgettet: 

 

 

Samlet økonomi 
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Driftsbudgettet  

 

Ældretopmøde 2023 

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

dig ældrepleje og frivilligt socialt arbejde.  

 

Aftaleparterne vil på den baggrund tage initiativ til et ældretopmøde, som en vigtig og ny metode i udviklingen af 

området. 

 

Forberedelsen af topmødet ønskes gennemført i tæt samarbejde med Ældrerådet, og øvrige relevante interessenter, 

for at sikre bred opbakning til at drøfte mulige løsninger på fremtidens store udfordringer:  

 

 Der bliver flere ældre  

 Vi lever længere  

 Der er færre hænder (rekrutteringsproblemer) 

 Pengene kan ikke følge med, hvis man skal tro eksperternes vurdering af fremtiden 

 

Listen er lang, men det leder frem til en række spørgsmål, som vi er nysgerrige på at få mulige svar på: 

 

1. Hvad gør vi? 

2. Hvordan tiltrækker vi frivillige til ældreområdet, og hvilke opgaver kan løses af frivillige? 

3. Hvordan med samarbejde og ansvar mellem frivillige og kommunal aktører?  

4. Kan robotteknologi være en del af løsningen? 

 

Listen af spørgsmål er ikke udtømmende, men det leder frem til, at topmødet tager afsæt i et aktuelt tema, som har 

sit udgangspunkt i Solrød Kommunes virkelighed og den fremtid, som vi ser ind i. Ældretopmødet skal inspirere de 

enkelte områder til at arbejde med temaet i deres respektive bestyrelser, netværk og faggrupper. Derudover er det 

ønsket, at topmødet skal understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af hele ældreområdet. 

 

Det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens interessenter kan få mulighed for at deltage. Der skal være 

mulighed for at hente fælles inspiration, med plads til blandt andet workshops og videndeling.  

 

Temaet for ældretopmødet fastlægger Social-, ældre- og sundhedsudvalget, som er vært for arrangementet. Der 

afsættes 50.000 kr. til gennemførelse af ældretopmødet. 

 

Fast byggesagsgebyr på lovliggørelsessager undersøges 

Det ligger aftaleparterne meget på sinde, at Solrød Kommune har en velfungerende byggesagsbehandling. På den 

baggrund er der igangsat en række initiativer i indeværende år, som har til formål at forbedre sagsbehandlingen, 

samt at nedbringe ventetiden på sagsbehandling. 

 

Som en del af det nye koncept for byggesagsbehandling, ønsker aftaleparterne at undersøge muligheden for at 

overgå fra den nuværende timetakst, til et fast byggesagsgebyr på 1.082 kroner (det maksimalt tilladte faste 

byggesagsgebyr) for så vidt angår lovliggørelsessager. Der fremlægges et oplæg herfor i første kvartal 2023. 

 

Sundhedsplejerskerne deltager i opstartsmøde i mødregrupper 

Der afsættes 30.000 kr., så sundhedsplejerskerne kan deltage i opstartsmøde med mødregrupperne. 

 

Pårørendekurser 

Aftaleparterne ønsker at opprioritere den tidlige indsats på børneområdet. Der afsættes en pulje på 50.000 til 

pårørendekurser. Samtidig bestilles en kort afrapportering over pårørendetilbud på budgettemadagen i juni 2023.  
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Anlægsbudgettet 

 

Idrætsanlægsfonden 

Der afsættes 300.000 pr. år til at videreføre Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. 

 

Havdrup SFO 

Lokalerne i Havdrup SFO er nedslidte, utidssvarende og har en uhensigtsmæssig forældet indretning, og der er er 

behov for både renovering af udvendig klimaskærm og indvendig genopretning. Aftaleparterne er enig om at af-

sætte i alt 5 mio. kr. fordelt på 3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. 2024   

 

Skolekøkken Munkekær 

Skolekøkkenet på Munkekærskolen fra 1976, er nedslidt og understøtter ikke de nuværende krav til faget madkunst-

skab. Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,35 mio. kr. til renovering af skolekøkkenet i 2024. 

 

Oprensning af jordforurening på gl. materielgård 

Der er ikke et fuldt overblik over omfanget af jordforurening på Solrød Kommunes tidligere materielgård. Der tages 

særskilt stilling til oprensningen og den fremtidige anvendelse af grunden, når forureningsresultaterne foreligger. De 

afsatte på beløb på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. 2024, flyttes til henholdsvis 2025 og 2026. 

 

Særlige politiske fokusområder i 2023 

Som forberedelse til budgetlægning 2024-2027 har aftaleparterne bestil følgende analyser og afrapporteringer: 

 

Vejstøj 

Mere end 130.000 biler passerer dagligt gennem Solrød kommune på Danmarks mest befærdede motorvej. Støjen 

fra de mange biler påvirker livskvalitet for tusindvis af Solrød-borgere, og næsten 3000 husstande er ifølge Vejdirek-

toratets beregninger støjbelastede. Solrød Kommune har udbygget støjvolde til maksimal højde samt opsat støjmure 

på kortere strækninger. I 2022 har Solrød Kommune fået foretaget en analyse, der peger på en række muligheder for 

yderligere støjreduktion ved initiativer på Vejdirektoratets arealer fx nye typer asfalt samt støjmure i både side- og 

midterrabat. Initiativerne er dog bekostelige og kan ikke løftes af Solrød Kommune alene. Uagtet at støjen fra motor-

vejen er den største kilde til trafikstøj så opleves der også udfordringer med trafikstøj langs andre veje, udfordringer 

som også bør adresseres. 

 

Aftaleparterne er enige om at nedsætte en politisk arbejdsgruppe under Udvalget for Natur-, klima- og plan, som 

skal afsøge og fremme initiativer til dæmpning af støj fra Køge Bugt motorvejen herunder: 

 

 Indgå i dialog med Vejdirektorat og Folketing om støjdæmpende initiativer og finansiering af disse  

 Afsøge mulighed for at indlede et borgmestersamarbejde med andre kommuner/borgmestre langs Køge Bugt 

Motorvejen 

 Planlægge et borgerrettet arrangement, hvor der informeres om mulige støjdæmpende tiltag samt lægges op 

til borgerdialog 

 

Alle partier/lister i byrådet får mulighed for at deltage i arbejdsgruppen.  

 

Institutionskapacitet 

Aftaleparterne ønsker at bestille et forecast hos administrationen, som skal vise det forventede behov for instituti-

onspladser, der strækker ud over, hvad der er i de gældende befolkningsprognoser (baselinescenarie samt et scena-

rie for hhv. højere og lavere). I den forbindelse ønskes én fremadrettet måleenhed for kapacitet, frem for den nuvæ-

rende Solrød-kapacitet og Max-kapacitet.   
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Behovet for en ekstra institution i Strandområdet vurderes i dette lys. Såfremt der viser sig et behov for en ekstra in-

stitution, igangsættes projekteringen heraf hurtigst muligt. Synkront med ovenstående arbejde afdækkes mulighe-

derne for, at institutionen kan være privat eller selvejende. 

 

Byudvikling i Solrød Center 

Aftaleparterne ønsker at bane vejen for by- og erhvervsudvikling i Solrød Center, som blandt andet kan rumme nye 

senioregnede boliger tæt på indkøb og offentlig transport. 

 

Stationspladsen er med sine ca. 10.000 m2 en central matrikel, som vi ønsker at bringe i spil i denne forbindelse. Sol-

rød Center rummer dog store fritliggende arealer, som den dag i dag kun anvendes til parkering. Frem for at se iso-

leret på stationspladsen, ønsker aftaleparterne at se på mulighederne for at indtænke centerets øvrige kommunale 

arealer i et samlet projekt. 

 

Visionen er at skabe et ambitiøst og sammenhængende projekt, som hvor nedenstående elementer forsøges afdæk-

ket: 

 

 Senioregnede boliger samt et mindre antal ungdomsboliger 

 Byrumsfunktioner som kan være med til at understøtte Solrød Center - fx. grønne arealer som kan danne 

ramme om leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 

 Udvidelse med nye butikker, som kan understøtte en positiv udvikling af centeret 

 Sundhedshus som evt. kan medføre en lokalerotation blandt centerets ejere og lejere 

 Muligheden for at samtænke projektet med nye og eksisterende kulturtilbud, for at give bedre plads til forenin-

ger, borgere og kulturelle arrangementer 

 Tilgængelighed for mennesker med handicap 

 Parkering i p-kælder og/eller parkeringshus 

 Integration af bæredygtige løsninger som eksempelvis solceller på tag- eller parkeringsarealer 

 

Aftaleparterne ønsker mulighederne, for at udvikle byfornyelsen i samarbejde med eksterne aktører afsøgt. 

 

Projektet skal, udover at give et salgsprovenu, ligeledes kunne finansiere færdiggørelsen af den nye belægning i Sol-

rød Center.  

 

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. 

 

Byudvikling ved Jersie Strand 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for byudvikling, af det kommunale areal Øst for Jersie Station 

(parkeringspladsen). Ønsket er at skabe et projekt, som kan medvirke til en positiv byudvikling af Jersie Strand. 

 

Følgende elementer forventes afdækket: 

 Senioregnede boliger, herunder boligform herpå 

 Muligheder for yderligere dagligvarehandel 

 Parkeringspladser til såvel pendlere som evt. ny dagligvarehandel 

 

Aftaleparterne er enige om at øremærke en del af en eventuel salgsindtægt, til at sikre at området foran “kælkebak-

ken” forbliver grønt, og dermed også vil fungere som bypark. 

 

Der afsættes 0,5 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. 
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Padelhal ved Solrød Tennisklub 

Aftaleparterne ønsker at igangsætte udbuddet af et ambitiøst padelcenter, på den gamle grusbane ved tennisklub-

ben. En del af provenuet herfra skal gå til nye klubhusfacilliteter på opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter. 

 

I denne forbindelse ønsker vi at afsøge borgernes og i særlig grad naboernes interesser, som et bidrag for vores be-

slutning. Planerne skal derfor sendes i høring, herunder hos de grundejerforeningers medlemmer, der ligger ved Li-

torinavej, Janesvej og Mellemvang. 

 

Når der igangsættes projekter af denne karakter, er det vigtigt for os, at borgerne inddrages og høres løbende under 

projektudvikling, så derfor skal der også inviteres til et særligt informationsmøde, projektet vises frem og beskrives, 

foruden og tage imod gode idéer og konstruktive forslag til at nå den optimale løsning.  

 

Særlig indsat for højt begavede børn 

Der ønskes en redegørelse for, hvilke undervisningsmodeller Solrød Kommunes folkeskoler bruger i forhold til højt 

begavede børn. Redegørelsen skal dels præsentere skolernes erfaringer med at udvikle og afprøve undervisningsmo-

deller for denne elevgruppe, samt dels indeholde en vurdering af, hvilke resultater der er opnået ved brug af de for-

skellige undervisningsmodeller. Redegørelsen skal ligeledes pege på, hvilke fælles indsatser som kan være omdrej-

ningspunktet for hele skolevæsnet, herunder belyse hvilke udgifter der knytter sig til disse. Endelig skal redegørelsen 

pege på, hvilke eksterne samarbejdspartnere der evt. kan inddrages i dette arbejde. Redegørelsen skal præsenteres 

på Byrådets budgettemadag i juni 2023. 

 

Tal- og ordblindeindsats 

Aftaleparterne ønsker at undersøge mulighederne for en styrket tal- og ordblindeindsats, eksempelvis med inspira-

tion fra Esbjerg-modellen. Arbejdes forankres i Familie- og uddannelsesudvalget. 

 

Faste teams i Hjemmeplejen 

I lyset af den stigende demografi, sammenholdt med den øgede kompleksitet i opgaverne hos borgerne og manglen 

på kvalificerede medarbejdere, er aftaleparterne fokuseret på, at der tænkes i nye metoder, der kan skabe større 

sammenhæng for de ældre borgere, bedre tværfagligt samarbejde og bedre arbejdsmiljø for de ansatte.  

 

Aftaleparterne er enige om, at mulighederne for etablering af faste teams i Hjemmeplejen undersøges. Det skal ske i 

lyset af en forventet ny ældrelov og en eventuel frisættelse (velfærdsaftale) på området. 

 

Samarbejde med forsyningsselskaberne  

Solrød Kommune er ambitiøse på klimaområdet og har i Klimaplan 2020-2030 et mål om 70% reduktion af drivhus-

gasser frem mod 2030. Aftaleparterne ønsker blandt andet, at støtte op om Solrød Fjernvarmeværks arbejde, med 

konvertering fra fossile brændsler til klimavenlig fjernvarme inden 2030. 

 

For at nå målet kræver det både, at der gennemføres energibesparelser, og mængden af vedvarende energi udbyg-

ges. Aftaleparterne ønsker at skabe yderligere muligheder for at omstilling af energiproduktion til vedvarende 

energi. Aftaleparterne ønsker at afdække mulighederne, for at Solrød Kommunes kan stille tage på kommunale byg-

ninger til rådighed for lokale forsyningsselskaber. Ambitionen er, at kommunen på den baggrund kan tilvejebringe et 

areal, som kan anvendes til produktion af grøn energi.  

 

Rekruttering og fastholdelse som et tema 

Aftaleparterne ønsker, at der også fremover leveres velfærd af høj kvalitet. En forudsætning herfor, er at der kan re-

krutteres og fastholdes kompetent personale. Aftaleparterne ønsker derfor at administrationen udarbejder et oplæg 

til det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse. Aftaleparterne ønsker endvidere en afrapportering på den 

indsats, der fulgte af budgetaftalen for 2020, hvor der blev afsat ressourcer til en styrket central indsats med rekrut-

tering og fastholdelse.  
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Friplejehjem i Havdrup 

Aftaleparterne er enige om, at mulighed for opførelse af friplejehjem i Havdrup skal undersøges nærmere i 2023, 

som supplement til budgetforslagets udvidelse af Plejecenter Christians Have med 45 boliger og 900 m2 serviceareal 

med forventet ibrugtagning i 2025. Opgaveudvalget vedrørende Havdrup Helhedsplan kommer med forslag til pla-

cering af et friplejehjem i Havdrup i sammenhæng med den øvrige by- og boligudvikling i Havdrup. 

 

Supercykelsti 

Solrød Kommune skal samarbejde med nabokommunerne, Roskilde og Køge, samt Vejdirektoratet omkring mulighe-

den for at etablere cykelsti på Roskilde/Køge ruten til et samlet forløb som supercykelsti via Havdrup.  

 

En gennemførelse af dette samarbejde skal kunne sikre efterspurgte stiforbindelser, som f.eks. mellem Havdrup og 

rute 6, i Roskilde Kommune, hvor lette trafikanter på nuværende tidspunkt skal vove sig ud på nabokommunens 

smalle landevej, Havdrupvej, hvis er man er cykelpendler mod Roskilde.  Tilsvarende sikres en sammenhængende 

cykelsti, der fra Havdrup forbindes med Køge Nord Station. 

 

Videre arbejde med budget 2024 

Solrød er en populær bosætningskommune. Antallet af børnefamilier har derfor været stigende de senere år, og 

samtidig er antallet af ældre borgere også steget. Den betydelige befolkningstilvækst kræver løbende tilpasning og 

konkret stillingtagen til den kommunale service, for at der også fremover kan skabes gode rammer for kommunens 

borgere og erhvervsliv. 

 

Forholdet mellem kommunens indtægter og udgifter gør det nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning 

til at finansiere kommende anlægsprojekter. Der er derfor nødvendigt at sikre den nødvendige balance og robusthed 

i kommunens økonomi. 

 

Da kommuneskatten er tæt på landsgennemsnittet i 2024, og grundskyldspromillen ikke kan sættes op, vurderer af-

taleparterne, at den forbedrede driftsbalance primært kan ske via reduktion i udgiftsniveauet. Aftaleparterne er der-

for enige om, at der på budgettemadagen i juni 2023 fremlægges et katalog med reduktionsforslag (effektivisering 

og serviceniveau).  

 

Mellemkommunalt samarbejde 

Aftaleparterne er enige om, at mulighederne for mellemkommunalt samarbejde afsøges, ligesom der ønskes en sta-

tus for eksisterende samarbejder fremlagt på budgettemadagen 2023. Det ønskes undersøgt, hvor samarbejdet er 

muligt, og hvor der er eventuelle stordriftsfordele eller andre gevinster ved at indgå i et større fællesskab fx i forhold 

til rekruttering. 

 

Pulje til løft af naturområdet 

Aftaleparterne anerkender vigtigheden af naturkvalitetsplanen, og afsætter på den baggrund en pulje i 2023 på 

100.000 til at understøtte kommunens naturindsatser. 
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Budget 2023-2026 
 
Tabel 1 Balance i budget 2023-2026 

  

BALANCE I BUDGET – NETTO, MIO. KR. 2023 2024 2025 2026 

Indtægter -1.515,5 -1.583,5 -1.700,2 -1.737,9 

Skatter -1.547,2 -1.563,2 -1.639,1 -1.703,5 

Skatter - efterregulering 0,0 0,0 -34,0 0,0 

Udligning 363,3 314,6 338,8 351,4 

Tilskud -331,7 -336,3 -363,5 -385,8 

Tilskud og udligning - efterregulering 0,1 1,4 -2,5 0,0 

Udgifter 1.495,4 1.556,0 1.618,8 1.673,4 

Serviceudgifter (servicerammen) 1.177,4 1.194,0 1.211,7 1.218,5 

Serviceudgifter (undtaget servicerammen) 63,0 63,0 62,0 62,0 

Overførselsudgifter 252,6 252,1 252,0 252,1 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 44,4 90,9 138,8 

Renter 2,3 2,4 2,2 1,9 

Driftsbalance (- = overskud) -20,1 -27,5 -81,4 -64,6 

Afdrag på lån 23,0 23,7 24,1 23,8 

Finansielt råderum til anlæg m.m. 

(- = positivt råderum) 
2,9 -3,8 -57,3 -40,7 

Skattefinansierede anlæg (anlægsramme) 73,1 65,7 50,5 47,8 

Skattefinansierede anlæg (plejeboliger) 33,5 50,3 11,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg (indtægter) -6,0 -0,0 -13,3 0,0 

Pulje til pris- og lønregulering 0,0 2,0 2,1 2,5 

Brugerfinansieret område -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 

Pulje til pris- og lønregulering  0,0 -0,5 -1,0 -1,5 

Finansforskydninger -37,2 -51,5 80,8 -1,2 

Lånoptagelse 0,0 0,0 -83,4 0,0 

Forbrug af kassebeholdning  65,1 61,2 -11,8 5,8 



12 BUDGET 2023-2026 

SAMLET ØKONOMI 

 

Udvikling i kassebeholdning 
 
Tabel 2 Udvikling i kassebeholdning 

 

 

 

  

UDVIKLING I KASSEBEHOLDNING – NETTO, MIO. KR. 2023 2024 2025 2026 

Samlet kassebeholdning – primo 235,5 93,4 32,2 44,0 

Ændring af kassebeholdning i budget 2023-2026 -65,1 -61,2 11,8 -5,8 

Skøn overført drifts- og anlægsmidler fra 2022 -77,0    

Samlet kassebeholdning – ultimo 93,4 32,2 44,0 38,2 

Hensættelse, arbejdsskade – primo 5,6 5,6 5,5 5,4 

Hensættelse, arbejdsskade – ultimo 5,6 5,5 5,4 5,5 

Disponibel kassebeholdning – primo 229,9 87,8 26,7 38,6 

Disponibel kassebeholdning – ultimo 87,8 26,7 38,6 32,7 

Måltal: Minimumskassebeholdning,  

3.000 kr. pr indbygger – ultimo 

73,2 74,3 75,1 75,4 
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Driftsbudget 
 
Tabel 3 Udvikling i driftsbudget 

DRIFTSBUDGET, 2023 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2023 2024 2025 2026 

Serviceudgifter N 1.240,4 1.257,1 1.273,7 1.280,5 

Serviceramme N 1.177,4 1.194,0 1.211,7 1.218,5 

Økonomiudvalget N 203,9 215,0 228,1 236,8 

3. Kommunale ejendomme / udgifter U 68,1 68,7 68,3 69,3 

 / indtægter I -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 

4. Adm., borger- og erhvervsservice / udgifter U 138,3 148,6 161,8 169,4 

 / indtægter I -1,5 -1,5 -1,1 -1,1 

Familie- og uddannelsesudvalget N 485,5 492,3 494,9 493,9 

5. Udvikling og læring for børn og unge  

/ udgifter 
U 

471,1 471,6 474,2 473,2 

 / indtægter I -110,2 -103,6 -103,6 -103,6 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 

128,9 128,6 128,6 128,6 

 / indtægter I -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget N 390,9 389,4 392,1 392,3 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 39,7 35,8 35,7 35,7 

 / indtægter I -0,8 -1,0 -0,7 -0,5 

8. Det specialiserede voksenområde  

/ udgifter 
U 

110,4 110,4 110,4 110,4 

 / indtægter I -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

9. Sundhed og ældre  

/ udgifter 
U 

278,1 280,9 281,7 281,7 

 / indtægter I -34,4 -34,7 -32,8 -32,8 

Natur-, klima- og planudvalget N 70,3 70,4 69,6 68,5 

2. Teknik og miljø / udgifter U 72,3 72,4 71,6 70,5 

 / indtægter I -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget N 26,8 26,9 26,9 26,9 

10. Kultur og fritid / udgifter U 29,3 29,4 29,4 29,4 

 / indtægter I -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 
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De enkelte politikområder er beskrevet i Budget 2023-2026.  

 

Serviceudgiftsrammen i 2023 

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte ni-

veau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet (svarer til 12,3 mio. kr. i Solrød) er betinget af, at kommunerne overholder det af-

talte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023.  

 

En eventuel regnskabssanktion i 2023 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen 

er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt 

en kollektiv del (40 pct.), der betales af alle kommuner. 

 

DRIFTSBUDGET, 2023 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR. U/I 2023 2024 2025 2026 

Undtaget Servicerammen N 63,0 63,0 62,0 62,0 

Familie- og uddannelsesudvalget N -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 / indtægter I -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget N 69,0 69,0 68,0 68,0 

8. Det specialiserede voksenområde / udgifter U 0,0 0,0 0,0 0,0 

 / indtægter I -9,8 -9,8 -9,8 -9,8 

9. Sundhed og ældre / udgifter U 95,1 95,1 95,1 95,1 

 / indtægter I -16,2 -16,2 -17,3 -17,3 

Overførsler N 252,6 252,1 252,0 252,1 

Familie- og uddannelsesudvalget N 3,5 4,5 4,5 4,5 

6. Det specialiserede børne- og ungeområde / 

udgifter 
U 

7,0 8,9 8,9 8,9 

 / indtægter I -3,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget N 249,1 247,6 247,6 247,6 

7. Beskæftigelse og social indsats / udgifter U 317,2 315,8 315,6 315,6 

 / indtægter I -68,1 -68,1 -68,0 -68,0 

Brugerfinansierede områder N -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 

Natur-, klima- og planudvalget N -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 

2. Teknik og miljø / udgifter U 41,3 41,3 41,4 41,4 

 / indtægter I -42,5 -42,5 -42,5 -42,5 
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I økonomiaftalen for 2023 er rammen for de kommunale serviceudgifter fastsat til 287,4 mia. kr. KL beregner vejle-

dende et teknisk servicemåltal i 2023, der ikke er bindende for den enkelte kommune.  

 

Det er væsentligt at understrege, at KL’s beregning af et vejledende servicemåltal alene fordeler økonomiaftalens 

elementer og ”lægger dem oven på” det allerede kendte budgetniveau i 2022 fremskrevet til 23-prisniveau. Bereg-

ningen tager ikke hensyn til øvrige eksterne forhold som fx ændringer i den enkelte kommunes demografi, ændrin-

ger i den enkelte kommunes udligningsbeløb eller modtagne midler i form af andre øvrige tilskud. 

 

KL har beregnet det tekniske servicemåltal for 2023 for Solrød Kommune til 1.138,3 mio. kr. eksklusiv 1,25 mia. kr. i 

løft af servicerammen. Servicerammen er løftet med de 1,25 mia. kr. til dækning af den demografiske udvikling i 

kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre.  

 

Hvis Solrød Kommunes andel af de 1,25 mia. kr. beregnes ud fra bloktilskudsnøglen på 0,37% er Solrød Kommunes 

andel på 4,6 mio. kr. Dette giver et servicemåltal på 1.142,9 mio. kr. i 2023. 

 

KL har beregnet, at det demografiske træk udgør 217 kr. pr. indbygger i hele landet, og at det demografiske træk i 

Solrød Kommune udgør 835 kr. pr. indbygger eller 20,2 mio. kr. Dette giver et servicemåltal på 1.158,5 mio. kr. i 2023, 

hvilket bør være udgangspunktet for det vejledende servicemåltal for 2023 for Solrød Kommune.  

 

Serviceudgifterne inden for servicerammen i budget 2023-2026 udgør i 2023 1.177,4 mio. kr. inkl. 1 pct. i budgetsik-

kerhedspulje (7,6 mio. kr.).  Budgetforslag 2023 inden for servicerammen er således 18,9 mio. kr. over det tekniske 

servicemåltal for Solrød Kommune inkl. andel af de 1,25 mia. kr. til demografisk træk.  
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Anlægsbudget 
 
Tabel 4 Udvikling i anlægsbudget 

Den detaljerede anlægsoversigt fremgår under Budget 2023-2026 for politikområde 11: Skattefinansierede anlæg. 

 

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2023 aftalt, at kommunerne maksimalt må budgettere med 18,5 mia. kr. til 

bruttoanlæg ekskl. ældreboliger. Som noget nyt er der for budget 2023 beregnet en teknisk vejledende anlægsramme 

for alle kommuner. Beregningen af en vejledende anlægsramme er et af de nye tiltag omkring budgetkoordineringen, 

som KL’s bestyrelse har vedtaget for budget 2023 og frem. 

 

Den vejledende anlægsramme for budget 2023 er beregnet som en såkaldt ”vippemodel”, hvor afstanden til lands-

gennemsnittet opgøres, hvorefter den enkelte kommunes tal ”vippes” op eller ned med 25 pct. af forskellen til lands-

gennemsnittet.  

 

Udgangspunktet for beregningen er den enkelte kommunes gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 

pr. indbygger i de seneste 10 år budgetter, altså fra budget 2013 til budget 2022. Tallet for hver enkelt budgetår er 

opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret og alle tal er opgjort i 23-pl.  

 

SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG – RÅDIGHEDSBELØB,  

2023 PRIS- OG LØNNIVEAU, MIO. KR 
U/I 2023 2024 2025 2026 

Økonomiudvalget / udgifter U 18,4 19,9 15,7 29,5 

 / indtægter I 0,0 0,0 -11,5 0,0 

Familie- og uddannelsesudvalget / udgifter U 10,8 5,2 20,8 15,0 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget / udgifter U 55,2 80,3 21,3 0,0 

 / indtægter I 0,0 0,0 -1,8 0,0 

Natur-, klima- og planudvalget / udgifter U 12,2 6,4 3,2 3,1 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget / udgifter U 9,6 3,9 0,3 0,3 

 / indtægter I 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andre anlæg i alt / udgifter U 106,2 115,7 61,3 47,8 

 / indtægter I 0,0 0,0 -13,3 0,0 

Udstykninger / udgifter U 0,5 0,3 0,2 0,0 

 / indtægter I -6,0 0,0 0,0 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt / udgifter U 106,6 116,0 61,4 47,8 

 / indtægter I -6,0 0,0 -13,3 0,0 

Skattefinansierede anlæg i alt - netto N 100,6 116,0 48,1 47,8 
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Næste skridt i beregningen er, at de to budgetter med hhv. de højeste og de laveste anlægsudgifter pr. indbygger 

tages ud af beregningen. Dette gøres for at jævne gennemsnittet ud og søge at undgå ”ekstreme” værdier i beregnin-

gen. Dette svarer til et landsgennemsnit på 3.512 kr. pr indbygger og 3.399 kr. pr. indbygger i Solrød Kommune 

 

Landsgennemsnittet for den ovenstående beregning giver med Danmarks Statistiks skøn for indbyggertal pr. 1. januar 

2023 et samlet anlægsniveau på 20,8 mia. kr. Den aftalte anlægsramme for 2023 er på 18,5 mia. kr., hvilket svarer til 

en reduktion på 11,1 pct. Dette svarer til et landsgennemsnit på 3.123 kr. pr. indbygger og 3.022 kr. pr. indbygger i 

Solrød Kommune 

 

Sidste trin i beregningen er, at den enkelte kommunes tal ”vippes” med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet for 

perioden budget 2013 til budget 2022. Det er gjort ved, at kommuner, der baseret på ovenstående har ligget under 

landsgennemsnittet for perioden budget 2013 til budget 2022, har fået deres vejledende anlægsramme justeret op 

med 25 pct. af denne forskel, mens kommuner, der omvendt har ligget over landsgennemsnittet for perioden budget 

2013 til budget 2022, har fået deres vejledende anlægsramme justeret ned med 25 pct. af forskellen til landsgennem-

snittet. Dette betyder, at Solrøds gennemsnit pr. indbygger ”vippes” op med 28 kr. til 3.050 kr. pr. indbygger, hvilket 

svarer til en vejledende anlægsramme på 73,786 mio. kr. i 2023. 

 

Der er i budget 2023-2026 en samlet bruttoanlægsudgift i 2023 på 106,6 mio. kr., heraf 33,5 mio. kr. til ældreboliger, 

dvs. 73,1 mio. kr. i anlægsudgifter omfattet af anlægsrammen, hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end forudsat i den vejle-

dende anlægsramme fra KL.  

 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune 

”Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune” er senest blevet godkendt af Byrådet den 18. juni 

2018.  

 

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske ram-

mer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan 

føres ud i livet. 

 

Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til kommunaldirektør og økonomichef til 

i forening at træffe beslutninger inden for principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå 

porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instru-

menter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til kommunaldirektør til at indgå leje- og leasingaftaler, der 

rækker ud over budgetåret. 
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Befolkningsprognose 
Med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar 2022 samt boligudbygningsplanen for årene 2022-2035, udarbejdes 

en befolkningsprognose for perioden 2023-2035. 

 

Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende 

år. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende 

tidspunkt. 

 

I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflytnings-

mønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering 

af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt 

beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemøn-

stre i den 4 årige periode 2018-2021. 

 

Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændringen 

skyldes primært, at der er forventning om flere nye boliger i forhold til sidste år. Samtidig er der foretaget ændringer 

imellem årene. 

 

Netop boligudbygningsplanen er en af de væsentligste forklaringer på hvorfor kommunen laver en egen prognose 

fremfor at bruge tal fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (fx maj 2022). Sidstnævnte beregner udeluk-

kende ud fra erfaringstal, mens prognosen i Solrød medtager en konkret forventning til udbygningen, og i øvrigt 

vurderer de andre parametre der indgår i prognosen (flyttemønstre, fertilitet m.v.). 

 

Boligudbygningsplan 
Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en stor udbygning i perioden 2022-23, hvorefter der forventes 

markant færre nye boliger. Den primære grund er, at områderne Trylleskov Strand og Havdrup Vest på det tidspunkt 

er fuldt udbygget. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten primært afhænger af boligudbygningen, og 

sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan 2021, vil det betyde at befolkningstilvæksten 

bliver lavere end prognosen viser. 

 
Tabel 1 Boligudbygningsplan – antal boliger i Solrød Kommune 

Befolkningsudvikling og demografi 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027-30 

Solrød Kommune i alt 299 202 101 79 1 2 

Havdrup Skoledistrikt 0 41 95 27 1 0 

Munkekær Skoledistrikt 32 10 0 0 0 0 

Uglegård Skoledistrikt 267 151 6 52 0 2 
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I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig: 

 

 Åben-lav bebyggelse 

 Tæt-lav bebyggelse 

 Etagebebyggelse 

 Seniorboliger 

 Plejeboliger 

 
Tabel 2 Boligudbygningsplan 

Tabel 3 Boligudbygningsplan – antal boliger i Munkekær Skoledistrikt 

Tabel 4 Boligudbygningsplan – antal boliger i Uglegård Skoledistrikt 

Det er vigtigt at nævne at der er flere potentielle boligbyggerier, som endnu ikke er endeligt besluttet, og dermed 

heller ikke indregnet i prognosen. Det drejer sig om Cordozasvinget (ca. 100 boliger) og Jersie Stationsplads (ca. 23 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027-30 

Havdrup Skoledistrikt 0 41 95 27 1 0 

Havdrup Vest, Etape 7  

(åben-lav & tæt-lav) 
0 13 64 26 0 0 

Kildebrogårdsvej (åben-lav) 0 20 30 0 0 0 

Pibefabrikken, Naurbjerg (tæt-lav) 0 7 0 0 0 0 

Naurbjerg, øvrigt (åben-lav) 0 1 1 1 1 0 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027-30 

Munkekær Skoledistrikt 32 10 0 0 0 0 

Trylleskov Strand, Boligø 19 (tæt-lav) 32 0 0 0 0 0 

Bybjerg 11, Solrød Landsby (tæt-lav) 0 10 0 0 0 0 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027-30 

Uglegård Skoledistrikt 267 151 6 52 0 2 

Green Hills (etage) 144 150 0 0 0 0 

Bovieran (etage) 55 0 0 0 0 0 

Jersie Skole (tæt-lav & etage) 68 0 0 0 0 0 

Solrød Strandvej, overfor Solrød Center 

(etage) 
0 0 6 6 0 0 

Plejecenter Christians Have (plejebolig) 0 0 0 45 0 0 

Fasanvej, fortætning (åben-lav) 0 1 0 1 0 2 
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boliger) i Uglegård skoledistrikt samt området ved Havdrup Syd (ca. 150 boliger) i Havdrup distrikt. Dertil er der også 

mulighed for byudvikling i Solrød Landsby (ca. 170 boliger) i Munkekær skoledistrikt.  

 

I tabel 5 er vist befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper i perioden 2022-32. Tabellen viser at der på 10 år 

forventes lidt færre børn, særligt de 0-2 årige, og flere skolebørn samt flere ældre. Den største vækst forventes i de 

ældste aldersgrupper. 

 

Tabel 5 Befolkningsudviklingen for udvalgte aldersgrupper 

 
Tabel 6 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikt 

Tabel 6 viser udviklingen i de tre skoledistrikter. Havdrup forventes at gennemgå den største udvikling, eftersom 

knap halvdelen af de nye borgere i kommunen forventes at flytte dertil. De to stranddistrikter vil opleve en vækst i 

den første periode, indtil 2026, hvorefter befolkningstallet forventes at stabilisere sig. Munkekær skoledistrikt vil op-

leve en relativ lille befolkningsudvikling, og det skyldes at Trylleskov Strand allerede på nuværende tidspunkt er næ-

sten fuldt udbygget. Uglegård skoledistrikt vil opleve en lidt større stigning, som hænger sammen med Green Hills 

og Bovieran byggerierne.  

 

  

 ANTAL PERSONER ÆNDRING 2022-32 RELATIV ALDERSFORDELING 

 2022 2027 2032 Antal I pct. 2022 2032 

0 år 307 257 221 -86 -28,0% 1,3% 0,9% 

0-2 år 922 854 740 -182 -19,7% 3,9% 3,0% 

3-5 år 966 1.083 918 -48 -4,9% 4,1% 3,7% 

6-16 år 3.455 3.817 4.113 658 19,0% 14,5% 16,5% 

17-49 år 8.963 8.892 8.649 -314 -3,5% 37,7% 34,7% 

50-64 år 4.766 5.222 4.950 184 3,9% 20,0% 19,9% 

65+ år 4.722 5.214 5.553 831 17,6% 19,8% 22,3% 

85+ år 408 635 939 531 130,1% 1,7% 3,8% 

Total 23.794 25.082 24.922 1.128 4,7% 100,0% 100,0% 

DISTRIKT 2022 2027 2032 UDVIKLING I PERIODEN 2022-32 

Havdrup 4.899 5.411 5.408 509 10,4% 

Uglegård 10.369 11.121 11.046 677 6,5% 

Munkekær 8.526 8.551 8.468 -58 -0,7% 

Total 23.794 25.082 24.922 1.128 4,7% 
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Demografi 
For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, og for løbende at afsætte midler til demografiske ændringer, er der afsat 

demografipuljer på flere områder. Det drejer sig om ældre-, daginstitutions-, skole og sundhedsområdet, hvor der 

typisk sker større befolkningsmæssige udviklinger. 

 

De modeller, der anvendes til fremregning af demografi, er relativt enkle. De baserer sig på et bestemt forbrugsmønster 

i dag, f.eks. udgift pr. elev, barn i daginstitution, antallet af og brugen af ydelser på ældreområdet etc. Udgiften og 

forbrugsmønstret kombineres med udviklingen i befolkningen, og heraf kommer så en forventet udvikling i udgifterne, 

negativ som positiv. På ældreområdet er der fra 2023 skabt en samlet pulje, der refererer til udviklingen i det beregnede 

udgiftsbehov, jævnfør KL’s tilskudsmodeller. 

 

Den forventede udgiftsudvikling fremskrives i udgangspunktet lineært. Selvom udgifterne nogle gange kommer i trin. 

F.eks. ved udbygning af antallet af ældreboliger/plejehjemspladser. I sådanne tilfælde vil der komme mer- eller mindre-

udgifter i forhold til det beregnede. Hovedpointen er dog, at der er afsat midler, der mere eller mindre afspejler de 

økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen giver. 

 

Ændringen, placeres normalt i en demografipulje, hvorfra der kan frigives til den almindelige drift. Puljerne er placeret 

under Økonomiafdelingen. 

 

Opbygning af demografimodellerne 

Demografien vil normalt blive beregnet ud fra det faktiske behov i 2021. Ud fra dette beregnes normering og lønsum, 

der normalt er variabel i forhold til efterspørgslen (behovet). Øvrige udgifter vil i udgangspunktet være faste, uanset 

antallet af brugere. 

 

Den beregnede demografi bliver budgetteret i puljer i det enkelte år. Såfremt budget 2023-2026 ud fra disse bereg-

ninger skal ændres, bliver ændringerne som hovedregel lagt i demografipuljer. Disse puljer kan alene frigives af Byrådet 

efter ansøgning, eller i forbindelse med regulering af årspladser i daginstitutionerne og SFO. 

 

Udgiftsbehovet er stigende grundet befolkningstilvæksten og ændring i befolkningssammensætning. Da udgifterne 

næsten udelukkende er serviceudgifter, giver det en udfordring for Solrød Kommunes økonomi, da det ikke kan for-

ventes, at serviceudgiftsrammerne vil vokse i samme takt som det skitserede demografiske pres. Med andre ord vil der 

fremefter være et betydeligt pres på Solrød Kommunes serviceudgiftsramme, alene på baggrund af den demografiske 

udvikling i kommunen. 

 

I tilskud- og udligningsmodellen fra Kommunernes Landsforening (KL), hvorefter kommunen beregner tilskud og ud-

ligning de kommende år, ser man tilsvarende en vækst i det beregnede udgiftsbehov. 
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Tabel 7 Demografipuljer 

  

BUDGETÅR, 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Demografipuljer i alt (Service) 10.341 24.729 38.207 46.828 

Dagtilbud i alt (Service) 2.075 3.719 3.239 -342 

Vuggestue / Dagpleje 1.099 549 -549 -3.296 

Børnehaver 976 3.169 3.789 2.954 

Skoler i alt 1.217 6.381 12.693 17.166 

Havdrup Skole -31 967 3.589 5.671 

Munkekær Skole 509 1.882 3.512 5.236 

Uglegård Skole 740 2.407 3.626 3.766 

SFO1 + SFO2 0 1.125 1.966 2.494 

Ældre, Genoptræning og hjælpemidler i alt (Service) 7.049 14.629 22.275 30.004 
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Familie og uddannelsesudvalget 
 

Demografi i vuggestuer og dagpleje 

Antallet af 0-2-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal 

medio året, for at tilgodese fald/stigninger i befolkningstallet i løbet af året.  

 
Figur 1 Dagpasning, antal 0-2 årige og 3-5 årige, i perioden 2019-2031  

 
 

I de senere år er der sket et relativ stor stigning i antallet af de 0-2 årige. Det forventes at antallet af de 0-2 årige vil 

stige yderligere i de næste to år, inden det forventes at falde i resten af perioden. Børnetallet forventes at aftage fra 

922 børn til 891 børn i perioden 2022-26. Det er et fald på 31 børn, svarende til 3,4 %. Fra 2026-30 forventes et fald 

på 122 børn, svarende til 13,7 %. 

 

Pasningen af børnene i kommunen sker med vuggestuer og dagpleje.  Der er i beregningerne ikke taget hensyn til at 

der fra 2024 vil være indført minimumsnormeringer, dette vil indgå i en opdateret model til budget 2024-2027. 

 

Demografi i børnehaver 

Antallet af 3-5-årige er udregnet efter befolkningsprognosen. De fremkomne tal omregnes til et forventet børnetal 

medio året, for at tilgodese fald / stigninger i befolkningstallet i løbet af året. 

 

Ligesom tilfældet er for de 0-2 årige, er der i de senere år sket et relativ stor stigning i antallet af de 3-5 årige. 

Børnetallet i aldersgruppen forventes at stige fra 966 børn til 1.112 børn i perioden 2022-2026. Det er en stigning på 

146 børn svarende til 15,1 %. I den efterfølgende periode, fra 2026-30 forventes et tilsvarende fald på 151 børn, sva-

rende til 13,6 %. 

 
Tabel 8 Antal enheder i dagtilbud 

ANTAL ENHEDER I DAGTILBUD 2023 2024 2025 2026 

I alt enheder  

(2x vuggestue/dagpleje, 1x børnehave) 
2.220 2.250 2.240 2.176 

Vuggestue / Dagpleje 606 601 591 566 

Børnehave 1.008 1.048 1.059 1.044 
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Demografi i skolerne 

På skoleområdet tildeles budget 2023 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2022/23. Derudover 

afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2023/24. Demografibudgettet er beregnet 

som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede 

årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsåre-

nes demografibudgetter er ligeledes beregnet ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

 
Figur 2 Skoler, antal 6-16 årige, i perioden 2019-2031 

 
 

Antallet af de 6-16 årige har været relativt stabilt siden 2019, med en faldende tendens. Det forventes at ændre sig fra 

2022, idet prognosen forventer en relativ kraftig stigning hen mod 2030. I perioden 2022-26 forventes en stigning på 

318 børn, svarende til 9,2 %. I den efterfølgende periode, fra 2026-30 forventes en stigning på 256 børn, svarende til 

6,8 %. 

 

Der er flere faktorer som har betydning for demografiberegningen på skolerne. Antallet af spor på den enkelte årgang 

på den enkelte skole har betydning for økonomien, selvom det ikke altid kan ses ud fra det samlede elevtal. Tilgang af 

én enkelt elev på en skole kan betyde oprettelse af en hel klasse på det pågældende klassetrin. Dertil kommer en 

forskel i antallet af undervisningstimer i forhold til hvilket klassetrin eleverne er på, som ligeledes har betydning for 

økonomien. 

 
Tabel 9 Elevtalsprognose  

 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

I alt elever 2.558 2.658 2.775 2.876 

Havdrup 493 510 555 612 

Munkekær 845 890 939 959 

Uglegård 1.098 1.136 1.159 1.183 

Elever i specialklasser 122 122 122 122 
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Tabel 10 Årspladser i SFO 

ÅRSPLADSER I SFO 2023 2024 2025 2026 

I alt årspladser 1.522 1.641 1.747 1.816 

SFO1 1.029 1.128 1.191 1.227 

SFO2 493 512 556 589 
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Social-, ældre- og sundhedsudvalget  
 

Demografi på ældre- og sundhedsområdet 

For at kunne håndtere de demografiske forskydninger, afsættes ligeledes en pulje på ældre- og sundhedsområdet. 

Den har hidtil været beregnet som særskilte beregninger på hjemmepleje, plejehjemspladser, genoptræning etc. Men 

er i forbindelse med budget 2023 blevet samlet i en ældre- og sundhedspulje, hvormed der ikke peges på et bestemt 

område. I samme forbindelse er demografibudgettet på ældre- og sundhedsområdet blevet reduceret af to årsager: 

 

 Der været overskud på puljerne de sidste 5 år, i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. årligt.  

 Det beregnede udgiftsbehov, der fremgår af beregninger fra KL’s tilskudsmodeller, viser en lavere tilvækst end 

den samlede ældredemografi har.  

 

Begge årsager peger på, at demografimodellen umiddelbart har ”ramt for højt”. Fremadrettet vil den beregnede stig-

ning i udgiftsbehovet være en ramme for demografipuljen, og der skal dermed være helt specielle grunde til, at de-

mografipuljen skal være højere end tilvæksten i det beregnede udgiftsbehov.  

 

Der har til og med budget 2023 været beregnet demografipuljer på følgende områder: 

 

 Plejeboliger  

 Hjemmepleje 

 Hjemmesygepleje 

 Hjælpemidler 

 Daghjem 

 Genoptræning 

 

Men er er selvfølgelig også udgifter til ældre på andre, mindre områder, som eksempelvis boligydelse og forebyggende 

hjemmebesøg. 

 

Udgifterne til de ældre borgere i kommunen stiger, jo ældre de bliver. Det ses også af den måde staten udligner 

kommuner på, idet den beregnede udgift pr. borger stiger i de ældre aldersklasser. Eksempelvis er de beregnede 

udgifter pr. borger i statens udgiftsbehovsudregning følgende, jf. tabel 11. 

 

Tabel 11 Det demografiske udgiftsbehov pr. borger fordelt på aldersintervaller 

 ENHEDSBELØB DEMOGRAFISK  

UDFITSBEHOV, KR. 

2022 

ANTAL 

2026 

ANTAL 

ÆNDRING 

ANTAL 

65-74 årige 37.096 2.411 2.304 -107 

75-84 årige 47.687 1.903 2.246 +343 

85 + årige 140.114 408 602 +194 

Samlet  4.722 5.152 +430 

 

 

Det fremgår tydeligt af tabellen, at kommunens udgifter forventes at stige væsentligt pga. den store stigning i antal 

85+ årige. Indtægterne til kommunen via udligningsordningen vil dermed også stige, men i forhold i til en landsgen-

nemsnitlig beregning (enhedsbeløb demografisk udgiftsbehov). 
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Fra 2022-2026 forventes 107 færre borgere i aldersgruppen 65-74 årige, svarerende til et fald på ca. 4,5 %, mens der i 

perioden 2026-2031 forventes en stigning på 215 borgere, jf. figur 3.  

 

Antallet af de 75-84 årige er stigende, og den tendens forventes at fortsætte i de følgende år. Fra 2022-2026 forventes 

en stigning på 343 borgere, svarende til 18,0 %. I perioden 2026-2031 forventes et fald på 200 borgere.  

 

Der er et stigende antal 85+ årige, og den tendens fortsætter igennem hele perioden. Mellem 2022-2026 er der en 

forventet stigning på 194 borgere i aldersgruppen, svarende til 47,6 %. I perioden 2026-2031 forventes en stigning på 

270 borgere. 

 
Figur 3 De ældre, antal borger i alderen 65+ årige i perioden 2019-2031 

 
 

 

De områder der primært driver udgiften på ældre- og sundhedsområdet, og tidligere har været beregnet i særskilte 

puljer, skal stadig følges for at opfange eventuelle udgiftsdriverne ændringer, jf. tabel 12. 

 
Tabel 12 Områder, hvor der tidligere har været beregnet særskilte demografipuljer 

 UDGIFTSDRIVER BEMÆRKNING 

Plejeboliger Brugere i bestemte aldersgrupper og 

venteliste samt pakkefordeling (tildeling 

efter behov for hjælp) 

Der har været en svag tendens til fal-

dende relativt brug pr. aldersgruppe. An-

vendes specielt til forudsigelse af behov 

for plejeboliger. 

Hjemmepleje Visiterede timer pr. aldersgruppe  

Hjemmesygepleje Leverede timer pr. aldersgruppe Der har været en tendens til, at borgerne 

bliver mere komplekse og der bruges 

mere tid på dokumentation. 

Hjælpemidler Forbrug af hjælpemidler pr. alders-

gruppe 

 

Daghjem Brugere af daghjem pr. aldersgruppe  

Genoptræning Brugere pr. aldersgruppe  
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Plejeboligbehov på ældreområdet 

Som følge af den forventede stigning i antallet af borgere over 65 år forventes et øget pres på behovet for plejeboli-

ger. Der er 142 plejeboliger på Christians Have, heraf 62 boliger hos den private udfører Altiden og 80 boliger hos 

den kommunale udfører. Behovet for plejeboliger er pt højere end kapaciteten på Christians Have og det forventes, 

at denne kapacitetsudfordring vil tiltage i takt med, at antallet af borgere over 85 år stiger. De beboere, der har boet 

på Christians Have igennem de senere år har primært været 76+ år ved indflytning. 

 

Borgere i Solrød kommune med behov for en plejebolig skønnes at stige fra ca. 125 borgere i 2022 til 165 borgere i 

2026, 190 borgere i 2030 og 230 borgere i 2045. Dertil kommer at det samlede behov (inkl. udenbys borgere) for 

plejeboligpladser på Christians Have skønnes at stige fra ca. 140 borgere i 2022 til ca. 175 borgere i 2025, 205 bor-

gere i 2030 og ca. 250 borgere i 2045, svarende til en stigning på ca. 110 borgere frem mod 2045. Der forventes der-

med at være et kapacitetsunderskud på ca. 30 boliger i 2025, 60 boliger i 2030 og 110 boliger i 2045. Det skønnes 

med betydeligt usikkerhed, at der ultimo 2024/primo 2025 vil være ca. 25 borgere på venteliste.  

 

Ovenstående skøn er behæftet med betydelig usikkerhed, der bl.a. skal ses i lyset af: 

 

 Efterspørgslen fra udenbys borgere 

 Effekten af seniorbofællesskaber/ seniorboliger 

 Udviklingen i Covid-19  

 Udviklingen i sund aldring, kroniske sygdomme mv. 

 

Grundet den store usikkerhed i udviklingen er der udarbejdet 3 modeller, jf. figur 4: 

 

 Model A: Grundmodel som nævnt ovenfor og i tabel 2. 

 Model B: Grundmodel +5 pct. flere borgere. 

 Model C: Grundmodel -5 pct. færre borgere. 

 

Behovet for plejeboliger forventes at stige frem mod 2045, men det skal bemærkes, at den årlige stigning i behovet 

for plejeboliger forventes at aftage efter 2034. Der er taget højde for stigningen i den beregnede demografipulje. 

 
Figur 4 – Udvikling i forventet plejeboligbehov på Christians Have medio året, 2022-2045 

 

Anm.: Der er ikke indregnet sund aldring, idet det forudsættes at blive opfanget af usikkerhedsintervallet. 
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